ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES
SUBVENCIONS PER A LES FAMÍLIES AMB INFANTS DE 0 A
3 ANYS ESCOLARITZATS EN LLARS D’INFANTS
DE CASTELLAR DEL VALLÈS

Aprovació: Ple de 14 de febrer de 2003 – Publicat: BOP núm.: 48 de
25/02/2006.
1a Modificació: Ple de 25 de gener de 2011 – Publicat: BOP 25/03/2011

Article 1.- Objecte de l’ordenança.
La present ordenança té per objecte establir els requisits i el procediment per a
l’atorgament de subvencions a les famílies de Castellar amb infants de 0 a 3 anys
escolaritzats en llars d’infants.
Article 2.- Subvenció.
Als efectes d’aquesta ordenança es considera subvenció qualsevol ajut directe o
indirecte, valorable econòmicament, a càrrec de l’Ajuntament, que atorgui la Corporació.
Article 3.- Finalitat.
La subvenció té com a finalitat exclusiva, fomentar i potenciar l’escolarització no
obligatòria dels infants de 0 a 3 anys a les llars d’infants.
Article 4.
L’atorgament de la subvenció ha de tenir en compte els criteris següents:
1. Tindran caràcter universal i per tant, no es tindran en compte els ingressos
familiars.
2. En cap cas exclouran la possibilitat de rebre altre subvenció o beca pel mateix
concepte o pel mateix infant i família que atorgui la regidoria de Benestar Social a
través de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials (XBSS), però l’import de la subvenció
no sobrepassarà la quantia pendent del cost de la llar infants un cop deduïts els
altres ajuts.
Article 5.- Peticionaris.
Podran sol·licitar la subvenció, totes les famílies de Castellar amb infants de 0 a 3 anys
escolaritzats en la llar d’infants escollida per la família.
Article 6.- Activitat objecte de subvenció.
Serà subvencionable l’escolarització d’infants de 0 a 3 anys a llars d’infants durant l’any
d’aplicació.
Article 7.- Contingut de la subvenció.
1. Els ajuts estan previstos a la partida pressupostària adient de l’Ajuntament de
Castellar.
2. La quantia de la subvenció serà:
Una quantia fixa per nen/a i per any, empadronat a Castellar del Vallès.
3. Els còmputs de la subvenció seran fixats cada curs escolar per la Comissió de
Govern, dintre dels límits pressupostaris previstos pel Ple de la Corporació
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Article 8.- Criteris per a la sol·licitud de la subvenció.
1. Els interessats en obtenir la subvenció presentaran una sol·licitud, segons el
model que s’indiqui, dirigida a l’alcalde, la qual ha de contenir, en tot cas, les
següents dades:
a) Identificació del pare i la mare, o en el seu cas, del tutor o tutora, interessat en
rebre la subvenció.
b) Lloc i data de naixement de l’infant, així com la identificació del curs i llar
d’infants en la qual està matriculat.
c) Indicació de les subvencions que rebi per aquest concepte, així com la
del cost total d’aquestes.

quantia

d) Número de compte corrent.
2. Els interessats
documents:

hauran

d’acompanyar

la

sol·licitud

amb

els

següents

a) Dos rebuts corresponents al curs actual.
b) Si els sol·licitants són els tutors legals, hauran de presentar la documentació
acreditativa.
c) Altres dades necessàries i que es detallin en el model de sol·licitud.
3. Les sol·licitud es podran presentar de forma ininterrompuda dintre del període
que s’indiqui a cada convocatòria, que com a mínim serà pel març i com a màxim el
mes de desembre.
Article 9.- Requisits dels sol·licitants.
La família beneficiaria d’un ajut a infants, ha d’estar empadronada a Castellar del Vallès i
només en podran obtenir un per curs escolar.
Article 10.- Òrgan competent per a l’atorgament de la subvenció.
Un cop analitzades les sol·licituds presentades, la Comissió de Govern acordarà, si escau,
l’abonament per transferència bancària, dintre del termini màxim d’un mes a partir de la
presentació de la sol·licitud en el registre general.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor un cop aprovada definitivament per l’Ajuntament i
publicat el seu text a Butlletí Oficial de la Província, transcorregut el termini previst a
l’article 65.2 de la llei 7/1985 de 2 d’abril.
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