Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

NOTA INFORMATIVA ADREÇADA ALS PARES O RESPONSABLES DE NENS I
NENES DE LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS
Per Decret 615, de 10 de juny d’enguany, s’ha acordat l’obertura del procés selectiu per a la
presentació de la sol·licituds d’ajuts del Departament d’Educació de la Generalitat per minorar la
quota de la llar d’infants municipals dels nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situació
socioeconòmiques desfavorides durant el curs 2010-2011, segons els criteris establerts a les bases
específiques que figuren a la convocatòria (Ordre EDU/123/2010, d’1 de març).
1. A QUI VA DIRIGIDA AQUESTS AJUTS
La participació en aquesta subvenció del Departament d’Educació i Universitats de la
Generalitat té com a finalitat costejar la quota que els pares paguen per la llar d’infants
municipals dels nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situació socioeconòmiques
desfavorides
2. CRITERIS PER LA VALORACIÓ DE LA CAPACITAT ECONÒMICA I ALTRES CIRCUMSTÀNCIES
DELS BENEFICIARIS

Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció les famílies quines rendes familiars
corresponents al darrer exercici fiscal liquidat no superi els llindars màxims previstos a
l’art. 5 de les bases específiques:
Famílies de 2 membres
17.377,00 €
Famílies de 3 membres
22.820,00 €
Famílies de 4 membres
27.069,00 €
Famílies de 5 membres
30.717,00 €
Famílies de 6 membres
34.241,00 €
Famílies de 7 membres
37.576,00 €
Famílies de 8 membres
40.882,00 €
A partir del 8è membre, s’afegiran 3.282,00 € per cada nou membre
La renda de les famílies s’obtindrà per agregació de les rendes corresponents al darrer
exercici fiscal liquidat de cada un dels membres computables de conformitat amb la
normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
Es denegarà l’ajut sol·licitat quan les activitats econòmiques de què siguin titulars els
membres commutables de la família hagin tingut el darrer any fiscal un volum de facturació
superior a 155.500,00 €
3. TERMINI MÀXIM PER LA PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: 15 DE JULIOL DE 2010,
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Els interessats podran presentar les sol·licituds fins el 15 de juliol de 2010 d’acord amb els
impresos normalitzats que es troben a l’adreça electrònica de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
(www.vilassardedalt.org), i a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (Plaça de la Vila, 2).
Fins el 15 de juliol de 2010, s’hauran de presentar les sol·licituds a l’Ajuntament de Vilassar de
Dalt o per qualsevol dels mitjans que permet l’art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En cas de que
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Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria
la sol·licitud es presenti com correu administratiu davant de correus, s’haurà de trametre, per fax,
fins el 15 de juliol de 2010, la sol·licitud que es presenta per participar en aquesta subvenció.
Juntament amb l’escrit de sol·licitud, s’haurà de presentar:
-

Fotocòpia del DNI i del llibre de família compulsada
Certificat de l’escolarització del nen o nena de 0 a 3 anys
Declaració del sol·licitant conforme:
a. No percep finançament d’altres departaments o organismes de la Generalitat de
Catalunya o d’altres administracions pel mateix concepte
b. No es troba en cap de les causes que impedeixen obtenir la condició de
beneficiari, d’acord amb el que estableix l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de subvencions

-

La documentació original acreditativa de que la renta familiar corresponent al darrer
exercici fiscal liquidat no excedeix els llindars màxims previstos a l’art. 2.5 de les bases
específiques l’Ordre EDU/123/2010, d’1 de març, ja sigui el resguard original de la
declaració de renda o el certificat emès per la Agència Tributària sobre el nivell de
renda.

-

Documents acreditatius de les circumstàncies fixades per a la valoració de les
sol·licituds presentades:
a) Que els infants estiguin en situació de acolliment
b) Que l’infant, els pares, tutors o germans tinguin una discapacitat
reconeguda
c) Família nombrosa
d) Família monoparental (formada per pare/mare sol/a amb infants,
sempre que aquests convisquin amb aquell o aquella i en depenguin
econòmicament de forma exclusiva)

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment.
Vilassar de Dalt, a 10 de juny de 2010.
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