Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Formulari EDU_001 (11.7.1.2)

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ i/o AJUTS PER A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS
Curs escolar 2019/20
Subvenció o ajut que es vol demanar: (assenyaleu amb una X)
Convocatòria subvencions SERVEI D’EDUCACIÓ:
1. Subvenció preu públic per assistència a una llar d’infants municipal (OPP-50, Annex 3)
2. Ajut menjador llar d’infants municipal

□ SI □ NO

Lactant:

Dades de la persona sol·licitant
Nom:
Cognoms:
NIF / NIE:

Telèfon fix:

Telèfon mòbil:

Adreça (Nom de la via, carrer, plaça):
Núm. :

Pis:

Porta:

Població:

CP:

Adreça electrònica (e-mail):
Infants beneficiaris
Nom

Cognoms

Data naixement

Llar d’Infants

Situació familiar (persones que formen part de la unitat familiar):
Nom

Cognoms

Data naixement

Relació amb
l’infant

Situació
laboral

Compleix alguna de les condicions que s’enumeren a continuació:
Infant amb dictamen de Necessitat Educativa Específica
Família amb discapacitat del 33% o superior de mare, pare, infant escolaritzat a la llar d’infants i/o
germans de l’infant.
Germans bessons o 2n germà, ambdós escolaritzats en alguna de les llars d’infants municipals.
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Família nombrosa els seves equiparacions segons l’article 2 de la Llei 40/2003 del 19 de
novembre de 2003.
Sol·licitants de beca que hagin estat declarats víctimes de violència masclista

Les persones que consten i signen aquest full
Nom i cognoms

DNI/NIE

Signatura

DECLAREN SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
1.

Que són coneixedores de les Bases per a l’atorgament d’ajuts a l’escolarització i als menjadors de les Llars
d’Infants Municipals, l’Ordenança del Preu Públic núm. 50 Annex 3 Serveis de Llars d’Infants Municipals, així
com també de la convocatòria aprovada.

2.

Que totes les dades incorporades a la present sol·licitud s’ajusten a la realitat i que queden assabentats que
la inexactitud de les circumstàncies declarades podrà donar lloc a la denegació o revocació de la subvenció
i/o de l’ajut/s.

3.

A fi de verificar tot allò declarat a la sol·licitud, i es pugui comprovar l’adequat compliment de totes les
condicions necessàries per a l’accés a la subvenció/ajuda sol·licitada i les prohibicions i limitacions
imposades per la legislació,

AUTORITZEN a l’Administració a:
•

Consultar a l’Ajuntament l’acreditació de la convivència en el municipi de residència.

•

Sol·licitar a l’Administració Tributària la comprovació de la Declaració de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques, de tots els membres computables de la unitat familiar,
presentada en període voluntari, i si s’escau, de les declaracions complementàries o
rectificades presentades fora del període.

•

En cas de ser pensionista: Comprovar a l’INSS les prestacions públiques (pensions).

•

En cas d’estar en situació d’atur: Consultar al SOC el certificat de demandant d’ocupació i el
certificat perceptor de prestacions.

•

En cas de tenir una discapacitat algun membre de la unitat familiar de convivència: Consultar
a l’ICASS. Nom: ___________________________________________

•

En cas de família nombrosa: Consultar al Departament de Benestar i Família de la Generalitat
de Catalunya.

•

En cas de família monoparental: Consultar al Departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya. En aquest cas indicar la data de naixement del titular: .......................

DENEGUEN

expressament el seu consentiment perquè l’òrgan obtingui de forma directa
aquestes dades. Als efectes de l’article 5.1.b) i c) de la LOPD, s’informa que la sol·licitud ha d’estar
complimentada de forma total i obligatòria, i que la denegació de l’interessat a autoritzar l’obtenció
de les dades dels apartats anteriors comportarà la impossibilitat de tramitar la sol·licitud de
subvenció, a no ser que la persona sol·licitant aporti personalment i adjunt a aquest formulari
totes les certificacions corresponents.

ACCEPTEN Atès el caràcter específica d’aquestes Bases, la persona sol·licitant que pren part en
la corresponent convocatòria accepta cedir les dades personals a l’Ajuntament i, es reserva el dret a
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revisar l’expedient abans de finalitzar el curs escolar per comprovar totes les dades econòmiques i
familiars que s’han declarat en aquesta sol·licitud, sobretot en aquells supòsits en els que s’hagi
declarat que han variat respecte les de l’any anterior.
Sant Pere de Ribes, ....... d ......................... de .........
NOTA: Abans de firmar la seva sol·licitud, llegeixi la informació bàsica sobre protecció de dades que
es detalla al darrera/ peu.

Responsable
Finalitat
Legitimació

Destinataris
Drets

Informació addicional

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Gestió dels Ajuts a l’escolarització i als menjadors de les llars d’infants
municipals.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes està legitimat per al tractament de les
dades d’acord amb allò establert a les Bases Reguladores dels esmentats
ajuts i per l’autorització prestada per l’interessat mitjançant el formulari
corresponent.
No es cediran dades a tercers excepte els previstos a les Bases Reguladores
i obligació legal.
Accedir, rectificar, suprimir les seves dades, limitar-ne el tractament, exercir
l’oposició i sol·licitar la portabilitat, conforme al que estableixen les Bases
Reguladores.
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a
les Bases Reguladores per a l’atorgament d’ajuts a l’escolarització i als
menjadors de les llars d’infants municipals.
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR (Marcar amb una X):
En tots els casos:
Fotocòpia Full de preinscripció a la llar d’infants o Full de matrícula.
Fotocòpia del/s Llibre/s de família on constin tots els membres de la unitat familiar.
Còpia de la/es Declaració/ons de Renda del 2018 de la unitat familiar. No serà necessari presentar
aquesta/es declaració/ons si s’ha autoritzat a l’Ajuntament a sol·licitar a l’Administració Tributària la
comprovació de la Declaracions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de tots els membres
computables de la unitat familiar, presentada en període voluntari, i si s’escau, de les declaracions
complementàries o rectificades presentades fora del període,
Dictamen emès per l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat, si s’al·lega alguna Necessitat Educativa Específica.
En cas de separació o divorci dels progenitors, conveni regulador o sentència de divorci.
Si algun dels membres de la unitat familiar és beneficiari d’una RMI, cal acreditar-ho amb el certificat
corresponent.

Si no s’ha fet la Declaració de Renda del 2018, i:
S’ha signat l’autorització
per consultar VIA OBERTA:

□
□
□
□

S’ha denegat l’autorització
per consultar VIA OBERTA:

□
□
□
□
□
□

Declaració jurada d’ingressos de tots els membres de la família
majors de 16 anys.

Justificant de convivència si la residència és fora del municipi.
Si és família monoparental i/o nombrosa, còpia del carnet
acreditatiu.
Certificat de l’ICASS si s’al·lega alguna discapacitat del 33% o
superior.
Certificat d’ingressos obtinguts l’any anterior per rendiments
del treball.
Informe de Vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat
Social
En cas d’autònoms la declaració de l’últim trimestre d’activitats
econòmiques de l’any anterior.
Jubilats/pensionistes: acreditació de la pensió/prestació que
cobren.
En cas d’estar aturat, certificat acreditatiu del SOC , on consti si
rep prestació i la quantitat i duració de la mateixa.
Declaració jurada d’ingressos de tots els membres de la família
majors de 16 anys.

En cas de canvis en la situació econòmica de la unitat familiar respecte del 2018:
Fotocòpia del contracte laboral i tres últimes nòmines.
Vida laboral
Si és treballador/a autònom, declaració dels darrers trimestres d’activitats econòmiques.
Qualsevol altra documentació fefaent que pugui ésser valorada per acreditar el nivell de renda.
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ANNEX (Informació d’interès)
CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PREU PÚBLIC LLAR D’INFANTS CURS 2019/20
Beneficis fiscals (imports nets):
Núm. Membres Unitat
Familiar
2
3
4
5 o més
Quota escolarització
s/Barem
Quota escolarització
s/Barem amb condicions
especials (*)
Quotes mig mes
Quota menjador
(dinar+berenar) si es fan
més de 10 àpats al mes
Quota menjador
(dinar+berenar) si es fan
fins a 10 àpats al mes
Quota menjador lactants
(preu diari si es fan més de
10 àpats al mes)
Quota menjador lactants
(preu diari si es fan fins a
10 àpats al mes)

Menys de
18.434,00 €
23.042,50 €
25.807,60 €
29.494,40 €

RENDA FAMILIAR
Fins a

Fins a
20.842,48 €
26.053,10 €
29.179,96 €
33.348,70 €

23.671,60 €
29.588,35 €
33.139,55 €
37.874,10 €

Fins a
26.782,92 €
33.478,92 €
37.496,52 €
42.852,24 €

Mes de
26.782,92 €
33.478,92 €
37.496,52 €
42.852,24 €

85€/mes

102€/mes

119€/mes

136€/mes

170€/mes

80,75€/mes
42,50€/mes

96,90€/mes
51€/mes

113,05€/mes
59,50€/mes

129,20€/mes
68€/mes

161,50€/mes
85€/mes

3,38€/dia

4,06€/dia

4,73€/dia

5,41€/dia

6,76€/dia

3,66€/dia

4,39€/dia

5,12€/dia

5,86€/dia

7,32€/dia

2,54€/dia

3,04€/dia

3,55€/dia

4,06€/dia

5,07€/dia

2,75€/dia

3,29€/dia

3,84€/dia

4,39€/dia

5,49€/dia

(*) Si compleix alguna de les condicions que s’enumeren a continuació:
• Infant amb dictamen de Necessitat Educativa Específica
• Família amb discapacitat del 33% o superior de mare, pare, infant escolaritzat a la llar d’infants i/o
germans de l’infant.
• Germans bessons o 2n germà, ambdós escolaritzats en alguna de les llars d’infants municipals.
• Família nombrosa els seves equiparacions segons l’article 2 de la Llei 40/2003 del 19 de novembre de
2003.
• Sol·licitants de beca que hagin estat declarats víctimes de violència masclista

Període de peticions:
Període ordinari:
Període extraordinari:

Del 5 al 30 de setembre de 2019.
Es podrà allargar fins a final del curs escolar, d’acord amb el que es preveu en les
Bases, i que es resoldran d’acord amb les possibilitats del Servei.

Procediment de Tramitació:
Les sol·licituds s’han de presentar a les OAC’s, durant el període que s’estableixi en la convocatòria:

•

OAC Ribes

•

OAC les Roquetes

Masia Can Puig, c/ Major 110.
De dilluns a divendres de 8’30 h a 14:00 h. Dilluns i dimecres de 16 a 19 h.
Pl. de la Vinya d’en Petaca s/n.
De dilluns a divendres de 8’30 h a 14:00 h. Dimarts i dijous de 16 a 19 h.

(Del 15 de juliol al 15 de setembre, l’OAC tanca per les tardes. S’aconsella consultar el calendari de tardes i
festius de les OAC’s publicat al web municipal: www.santperederibes.cat )
En el cas que la sol·licitud no acompanyi la totalitat de la documentació necessària, el Servei d’Educació de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes reclamarà a la persona sol·licitant la seva aportació, la qual disposarà d’un
termini màxim de 10 dies per lliurar-la a l’OAC, a comptar des de l’endemà de la corresponent recepció del
requeriment per mitjà de correu electrònic (si han indicat l’adreça electrònica) o correu ordinari (si no disposem
d’adreça electrònica), en cas contrari serà causa de DESESTIMACIÓ de la sol·licitud.
A mesura que les sol·licituds es vagin revisant, seran valorades pels serveis tècnics d’Educació que emetrà els
informes corresponents, i es tramitaran davant l’òrgan competent (Alcaldia o Junta de Govern Local) per
aprovar-les, denegar-les o desestimar-les.
Les empreses concessionàries de les Llars d’Infants Municipals únicament cobraran a les famílies beneficiàries
dels ajuts la diferència entre l’ajut atorgat i el preu total del servei.
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