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Bases de concessió d’ajuts per a famílies amb infants escolaritzats, a escoles bressol 
privades de Sant Celoni, al 1r. cicle d’educació infantil per al curs escolar 2012-2013 

 

 

L'article 16 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que totes les persones tenen dret, 
d'acord amb els requisits establerts per la Llei, a rebre prestacions ajuts públics per a atendre 
les càrregues familiars. 

Així mateix, per garantir el principi d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones establert a 
l'article 41 de l'Estatut és fonamental que l'Administració afavoreixi en la mesura del possible 
l'accés de les nenes i nens a les escoles bressol. 

Tanmateix l’accés a l’escolarització dels infants, entre 0-3 anys, no es contempla de forma 
universal per les administracions d’àmbit territorial superior. 

Així mateix es concep l’educació com la porta obligada a la realització personal i al progrés 
col·lectiu, la clau de les oportunitats per a superar les desigualtats i per a descobrir i aprofitar 
tots els talents de la societat. Aquesta aposta comença ja al primer cicle d’educació infantil (0 a 
3 anys) quan un adequat desenvolupament de les capacitats de l’infant és clau en relació amb 
el seu procés d’aprenentatge. 

A redós de les necessitats, l’Ajuntament de Sant Celoni dona suport en l’àmbit esmentat, 
generant nous equipaments i serveis i iniciant línies de subvenció com la que ens ocupa. 

L’Ajuntament de Sant Celoni vol garantir l’equitat entre totes les famílies que optin per 
escolaritzar els seus fills i filles de 0 a 3 atorgant un ajut econòmic als nens i nenes matriculats 
a llars d’infants privades (centres autoritzats pel Departament d’Educació com a escoles 
bressol). 

Per aquest motiu, és postula la concessió d'una ajuda familiar als usuaris de les escoles 
bressol privades, per tal de facilitar-los l'accés, que té com a única limitació econòmica un 
llindar de renda elevat. 

Per aquests motius, l'ajuda familiar propugnada per l'Ajuntament de Sant Celoni per afavorir 
l'accés a les escoles bressol, fonamenta aquests ajuts en: 

- La millora qualitat de vida personal, familiar i de grup, en les relacions interpersonals i 
socials i en el benestar de la comunitat. 

- El compliment dels principis d'universalitat i igualtat, donat que poden acollir-s'hi tots els 
ciutadans del municipi sense cap mena de discriminació, només amb el compliment 
d'uns requisits que n'asseguren el dret a la percepció de l'ajuda familiar. 

Base 1. Objecte dels ajuts  

Aquests ajuts tenen per objecte la millora del finançament en l’escolarització d’infants de zero a 
tres anys en centres educatius de Sant Celoni de titularitat privada, i es destinen íntegrament a 
minorar la quota a càrrec de les famílies pel servei rebut. 

Aquestes bases regulen el procediment de concessió de subvencions adreçades a infants 
escolaritzats, a centres educatius privats de Sant Celoni, de zero a tres anys d’edat. 

El procediment de concessió és el de concurrència competitiva. 

Base 2. Requisits que han de complir els beneficiaris i entitats col·laboradores 

1. Les persones beneficiàries hauran de: 

a) Estar empadronades a Sant Celoni i la Batllòria.  
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b) Estar matriculades en la modalitat de matí i tarda, en un centre autoritzat per el 
Departament d’Ensenyament, que hagi subscrit conveni, amb l’ajuntament de Sant 
Celoni, com a entitat col·laboradora per a l’execució dels ajuts,  

c) Facilitar la documentació i/o informació necessària per tal de poder valorar la situació 
socioeconòmica familiar. 

d) No superar el llindar d’ingressos indicat a la Base 3. 

e) Haver efectuat la justificació corresponent del que es va obtenir en exercicis anteriors. 

f) No ésser perceptor d’ajuts socials per al mateix concepte. 

2. Les entitats col·laboradores hauran de: 

a) Desenvolupar l’activitat a Sant Celoni i la Batllòria. 

b) Estar autoritzats pel Departament d’Ensenyament per impartir el primer cicle de 
l’educació infantil. 

c) No superar en cap cas la capacitat autoritzada del centre. 

d) La direcció i el personal educador dels centres sol·licitants han d’estar en qualsevol cas 
en possessió de les titulacions que indica el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es 
regulen el primer cicle de l’educació infantil. 

No podran tenir la condició de beneficiari ni entitat col·laboradora aquelles persones en qui 
concorri alguna de les circumstàncies indicades a l’article 13, apartats 2 i 3, de la llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions. 

Base 3. Import dels ajuts 

Els ajuts s’atorgaran per mensualitats de participació a l'escola bressol pels alumnes 
matriculats en la modalitat de matí i tarda (indicativament de 9 a 12 i 15 a 17h). 

No s’atorgaran ajuts per al pagament de la matrícula d'accés a l'escola bressol.  

L’import de l’ajut estarà en funció de la renda familiar efectiva de l’any 2011, prenent com a 
referència per al seu càlcul el doble de l’Indicador de Renda de Suficiència (IRSC), establert a 
la Llei de pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya, que determina la capacitat 
econòmica dels sol·licitants. 

Es limita la percepció dels ajuts al llindar d’ingressos equivalent al doble de l’IRSC de l’any 
2011. El límit és el següent: 

Composició Unitat de Convivència Situació econòmica (IRSC x 2) 

Dos membres 1.479,72 €/mensuals 

Tres membres 1.821,18 €/mensuals 

Quatre membres 2.162,66 €/mensuals 

Cinc membres 2.504,12 €/mensuals 

Sis membres o més 2.845,60 €/mensuals 

L’import dels ajuts, en funció del tram de IRSC, poden ser de: 

• 34,50 €/mensuals 
• 23,00 €/mensuals 
• 11,50 €/mensuals 

Base 4. Criteris econòmics i quantia individualitzada de la subvenció o criteris per 
determinar l’ajut 
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Per tal d’establir la quantia de l’ajut, es contempla la situació econòmica de la unitat de 
convivència  perceptora indicat a la Base 3. 

1. Membres de la Unitat de Convivència (UC) 

A l’efecte d’aquest procediment, són membres computables de la unitat familiar els que 
consten en el certificat municipal de convivència. Aquesta informació serà contrastada 
directament per l’ajuntament de Sant Celoni. 

En els casos en què la persona sol·licitant al·legui la seva independència familiar i 
econòmica a la resta dels que constin a les dades municipals, ha d’acreditar de manera 
fefaent aquesta circumstància. Si no justifica prou aquests aspectes, la sol·licitud serà 
exclosa. 

No s’acceptaran canvis en el nombre de membres computables de la unitat familiar 
llevat que es justifiqui adequadament aquesta modificació. 

2. Càlcul del recursos econòmics disponibles d’acord amb l’Indicador de Renda de 
Suficiència de Catalunya (IRSC) 

La renda familiar a l’efecte del procediment s’obté per agregació de les rendes de 
l’exercici 2011 de cada un dels membres computables de la unitat familiar que hagin 
obtingut ingressos, que es calcula segons el que s’indica als paràgrafs següents i de 
conformitat amb la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques (IRPF). 

Ingressos 

 

El sol·licitant o la sol·licitant aportarà les declaracions d’ingressos (IRPF) de tots els 
membres de la Unitat de Convivència corresponents a l’any 2011, o bé, autoritzarà, en 
el moment de realitzar la sol·licitud de l’ajut, a l’ajuntament de Sant Celoni per tal de 
consultar les seves dades tributàries a l’AEAT (Agència Espanyola d’Administració 
Tributària). Aquestes són les que es tindran en compte a efectes del càlcul econòmic. 

Si la situació econòmica, ha patit un canvi substancial en referència a les darreres 
dades de l’AEAT, aquesta s’haurà de justificar documentalment. 

 

Despeses 

 

Es consideren despeses imputables al càlcul de l’IRSC les derivades de lloguer o 
hipoteca de l’habitatge de residencia habitual amb un límit màxim de 1,5 vegades 
l’IRSC corresponent. 

 

IRSC 

Per calcular l’IRSC s’utilitzarà la següent fórmula: 

 

IRSC= ingressos de tots els membres de la unitat familiar - lloguer o hipoteca(*) 
(*) fins un màxim d’un IRSC X 1,50 
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Trams de la Situació econòmica (IRSC x 2) Percentatge sobre 
l’ajut màxim Ajut 

Ingressos inferiors al 33,3 % de l’IRSC x 2 100,00 %  34,50 €/mensuals 

Ingressos entre el 33,4% i el 66,6% de l’IRSC x 2 66,66 % 23,00 €/mensuals 

Ingressos entre el 66,7 i el 100 % de l’IRSC x 2 33,33 % 11,50 €/mensuals 

 

3. Determinació de l’import de l’ajut 

Dos membres 

IRSC mensual ajut IRSC mensual ajut IRSC mensual ajut 

Menors a 493,24 €  34,50 € entre 493,24 i 986,48 € 23,00 € entre 986,48 i 1479,72 € 11,50 € 

 

Tres membres 

IRSC mensual ajut IRSC mensual ajut IRSC mensual ajut 

Menors a 607,06 €  34,50 € entre 607,06 i 1214,12 € 23,00 € entre 1214,12 i 1821,18 € 11,50 € 

 

Quatre membres 

IRSC mensual ajut IRSC mensual ajut IRSC mensual ajut 

Menors a 720,89 €  34,50 € entre 720,89 i 1441,77 € 23,00 € entre 1441,77 i 2162,66 € 11,50 € 

 

Cinc membres 

IRSC mensual ajut IRSC mensual ajut IRSC mensual ajut 

Menors a 834,71 €  34,50 € entre 834,71 i 1669,41 € 23,00 € entre 1669,41 i 2504,12 € 11,50 € 

 

Sis membres o més 

IRSC mensual ajut IRSC mensual ajut IRSC mensual ajut 

Menors a 948,53 €  34,50 € entre 948,53 i 1897,07 € 23,00 € entre 1897,07 i 2845,6 € 11,50 € 

 

Base 5. Consignació pressupostària 

L’execució d’aquestes bases queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en 
el pressupost municipal corresponent. 
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En cas que l’import dels ajuts sol·licitats superi la consignació pressupostària, s’establiran els 
mecanismes necessaris per disminuir proporcionalment l’import dels ajuts previstos o per 
incrementar la partida pressupostària. 

Els ajuts es faran efectius amb càrrec a la partida pressupostària 07 324 E0 480, Atencions 
benefiques i assistencials, del pressupost de l’Àrea de Cultura per l'exercici del 2012, per un 
import màxim de vuitanta-un mil tres-cents vint-i-cinc euros (81.325,00 €). 

Base 6. Procediment de concessió de la subvenció 

1) Sol·licitud i documentació a aportar 

I. Forma:  

Les sol·licituds s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament de Sant Celoni, a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) edifici el Safareig, c/ Campins 24 de Sant Celoni, i 
c/ Miquel Mateu 6 de la Batllòria, en els models normalitzats establerts, juntament amb 
la documentació requerida en aquestes bases. També es podran presentar d’acord 
amb el que disposa l’article 38.4 de la Llei 30 /1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

II. Termini  

El termini de sol·licitud serà el que s’indiqui en el corresponent anunci de convocatòria 
que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

III. Resolució i notificació 

A la fi de cada trimestre, l’alcaldia adoptarà la resolució d’atorgament o denegació 
d’ajuts que correspongui i la farà pública durant el termini de deu dies hàbils. 

Les resolucions indicades es publicaran al tauler d’anuncis municipal (OAC) i al web de 
l’Ajuntament de Sant Celoni www.santceloni.cat. D’acord amb el que estableix l’article 
59.6.b de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, aquesta publicació substitueix la 
notificació individual. 

Així mateix les resolucions es podran comunicar a les persones interessades a través 
de l’escola bressol on estigui matriculat l’infant.  

IV. Pagament i justificació 

El pagament a les persones beneficiàries es farà trimestralment i per quotes vençudes. 
No s’efectuaran pagaments anticipats ni abonaments a compte, per tant no serà 
necessària la presentació de garanties.  

Per tal de justificar el pagament de les quotes mensuals, les entitats col·laboradores 
faran arribar, mensualment, a l’ajuntament la llista de persones beneficiàries d’ajuts 
matriculades al seu centre i que efectivament hagin realitzat el pagament de les quotes. 

Base 7. Modificació de la resolució com a conseqüència de l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per concedir la subvenció 

Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de les subvencions, així 
com l’obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres Administracions o Ens 
Públics o Privats, nacionals o internacionals, de tal forma que el seu total sigui superior a la 
despesa objecte de la subvenció,podrà donar lloc a la modificació de la resolució de la 
concessió. 

L’incompliment per causes imputables al beneficiari de les obligacions imposades com a 
conseqüència de la concessió de les subvencions, així com al falsejament, la inexactitud o 
l’omissió de les dades administratives que hagin servit per a la concessió de les subvencions, 
comportarà la pèrdua total o parcial d’aquestes i, si procedeix, al corresponent reintegrament 
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de les mateixes, amb l’abonament d’interessos de demora pertinents, segons està previst en la 
legislació vigent. 

El falsejament i l’omissió de dades i la negativa a l’actuació del control financer per part de la 
Intervenció de l’ajuntament de Sant Celoni, comportarà la pèrdua total de la subvenció 
concedida. En el supòsit de no poder justificar totalment l’import concedit, aquest serà minorat 
proporcionalment.  

Si la modificació de la resolució té lloc amb posterioritat al lliurament dels imports concedits és 
procedent aplicar el règim corresponent al reintegrament de subvencions. 

Base 8. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. 

Aquests ajuts son incompatibles amb altres ajudes, de caràcter social, que pugui atorgar 
l'Ajuntament de Sant Celoni a la mateixa unitat de convivència. 

L’ajuntament de Sant Celoni tindrà en compte altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos 
que hagi rebut o pugui rebre el beneficiari o entitat col·laboradora per a l’activitat 
subvencionada, d’altres administracions o entitats, de manera que la suma de les quantitats 
atorgades no pot superar en cap cas el 100% del cost de l’activitat subvencionada.  

Així mateix el sumatori de totes les subvencions no pot comportar que la quota efectivament 
pagada a les escoles bressol privades sigui menor que la quota de l’escola bressol municipal. 

Base 9. Seguiment 

S’establirà un sistema de seguiment en el pla de treball de l’alumne i/o família sol·licitant. 

Base 10. Obligacions dels beneficiaris i entitats col·laboradores 

Són obligacions del beneficiari: 
- Complir l'objectiu, realitzar l'activitat i adoptar el comportament que fonamenta la 

concessió de les subvencions. 
- Justificar davant l'ajuntament de Sant Celoni el compliment dels requisits i condicions, 

així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la 
concessió o gaudi de la subvenció. 

- Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per l'òrgan concedent, si 
s'escau, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguin 
realitzar els òrgans de control competents, aportant quanta informació li sigui requerida 
en l'exercici de les actuacions anteriors. 

- Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos que financin les activitats subvencionades. 

- Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com es conegui i, en tot cas, amb 
anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts. 

- Acreditar amb anterioritat a dictar la proposta de resolució de concessió que es troba al 
corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, 
en la forma que es determini reglamentàriament, i sense perjudici del que estableix la 
disposició addicional divuitena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

- Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control. 

Són obligacions del les entitats col·laboradores: 

- Comprovar, si s'escau, el compliment i efectivitat de les condicions o requisits 
determinants per a l’atorgament d’aquests ajuts, així com la realització de l'activitat i el 
compliment de la finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció. 
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- Justificar el lliurament de la justificació presentada pels beneficiaris. 

- Sotmetre a les actuacions de comprovació que respecte de la gestió d'aquests fons 
pugui efectuar l’ajuntament de Sant Celoni, així com qualssevol altres de comprovació i 
control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals 
com comunitaris, aportant tota la informació que sigui requerida en l'exercici de les 
actuacions anteriors. 

Base 11. Revocació i reintegrament 

Es procedirà al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 37 de la 
llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a la Ordenança general reguladora 
de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Sant Celoni. 

Base 12. Convenis amb entitats col·laboradores. 

Es formalitzaran convenis de col·laboració entre l’ajuntament de Sant Celoni i les escoles 
bressol privades que ho sol·licitin i compleixin els requisits indicats a la Base 2, en què es 
regularan les condicions i obligacions assumides per aquestes. 

Els convenis de col·laboració tindran un termini de vigència d’un curs escolar, si bé es pot 
preveure la seva modificació o pròrroga per mutu acord de les parts abans de la seva 
finalització 

Sant Celoni, 13 de setembre de 2012. 

 


