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PUBLICACIÓ
L’Ajuntament del Papiol ha adoptat en data 29.03.2022 (EXP.E: 2022_756) l’Acord de la
Junta de Govern Local número 0706J22, pel qual s’aproven les BASES REGULADORES
DE SUBVENCIONS DE SUFICIÈNCIA ALIMENTÀRIA DE L’ESCOLA BRESSOL PEL
CURS 2022-2023 (CODI: L02/2022/A), amb el contingut següent:
EXP. E: 2022_756: CONDICIONS REGULADORES DE SUBVENCIONS D’AJUTS DE
SUFICIÈNCIA ALIMENTÀRIA DE L’ESCOLA BRESSOL PEL CURS 2022-2023 (CODI:
L02/2022/A),I INICIACIÓ DE PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ PER AL 2022.
(...) ES RESOL
Primer.- (...)
Segon.- Aprovar les condicions i requisits que regulen la convocatòria aprovada i
procediment de concessió, les quals s’insereixen a continuació:
I) BASES REGULADORES DE LA SUBVENCIÓ. Constitueixen les Bases reguladores
generals i específiques d’aquesta convocatòria, en tot allò que sigui aplicable, el contingut
dels articles 47è a 57è de les Bases d’Execució del Pressupost 2022 .
II) CONDICIONS GENERALS DE LA SUBVENCIÓ. De conformitat amb l’art. 55 de les Bases
Reguladores Específiques a la present convocatòria, seran d’aplicació les següents condicions
generals:
01.- Objecte.
L'objecte d'aquestes condicions generals i especials és articular l'atorgament per part de
l'Ajuntament de El Papiol d'ajuts al menjador per a infants d’entre 0 i 3 anys de la Escola Bressol
Municipal de El Papiol que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides, durant el curs
2022 - 2023. (Des de l’1 de setembre de 2022 fins al 31 de juliol de 2023). Tot això de conformitat i
en el marc de les bases generals i específiques de subvencions vigents per l’exercici 2022.
Aquests ajuts es destinaran a minorar la quota a càrrec de les famílies en concepte de servei de
menjador escolar.
02.- Beneficiaris i requisits generals.
Estar matriculat i escolaritzat en l'Escola Bressol Municipal de El Papiol durant el curs 2022-2023.
Les rendes familiars mensuals no poden superar els llindars màxims establerts que són els
següents:
Famílies de 2 membres (2,5*IRSC): 1.422,80 EUR.
Famílies de 3 membres (3,0*IRSC): 1.707,36 EUR.
Famílies de 4 membres (3,5*IRSC): 1.991.92 EUR.
Famílies de 5 membres (4,0*IRSC): 2.276,48 EUR.
Famílies de 6 membres (4,5*IRSC): 2.561,04 EUR.
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Famílies de 7 membres (5,0*IRSC): 2.845,60 EUR.
Famílies de 8 membres (5,5*IRSC): 3.130,16 EUR.
La renda de les famílies, als efectes d'aquestes subvencions, s’obtindrà per agregació de les rendes
corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cada un dels membres computables de la unitat
familiar, de conformitat amb la normativa reguladora de l'import sobre la renda de les persones
físiques.
Només en el cas que la situació econòmica familiar hagi variat sensiblement s'admetrà, juntament
amb la renda familiar del darrer exercici fiscal, els justificants d'ingressos actuals.
En el supòsit que les persones sol·licitants no puguin acreditar la documentació referida a la
capacitat econòmica i estiguin rebent assistència social rellevant, l'Ajuntament podrà fer una
valoració estimativa del ingressos d'acord amb la informació de què disposi.
Les famílies beneficiàries d'aquests ajuts no s'han de trobar en cap de les causes que impedeixen
obtenir aquella condició, d'acord amb el que estableix l'art.13.2 de la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, general de subvencions.
03.- Procediment i terminis de sol·licitud.
La sol·licitud dels ajuts es tramitarà prèvia presentació de l’imprès normalitzat, adjuntant la
documentació acreditativa sol·licitada.
Es poden presentar, amb cita prèvia concertada, a la Llar d’Infants El Cucut a la Av. de la Generalitat,
76, també es podrà presentar-la telemàticament pels canals oficials de l’Ajuntament del Papiol.
Les peticions es podran presentar a partir de la publicació a la Base Nacional de Subvencions
(BDNS) (orientativament maig de 2022) i la convocatòria (CODI: L02/2022/A) es mantindrà oberta
durant tot el curs escolar 2022-2023; no obstant això, es produirà la seva finalització per la producció
de qualsevol dels dos límits següents:
a) Per l’esgotament del límit quantitatiu de 8.500,00 € o en el seu cas de la seva ampliació.
b) Per la finalització del límit temporal fitxat en la data màxima de 15 de juny de 2023.

Els trams temporals de concessió dels ajuts o beques dintre dels límits temporals i quantitatius seran
els següents:
-

Primer tram temporal de concessió: s’iniciarà des de la publicació a la BDNS i conclourà el
30 de juny de 2022.

-

Segon tram temporal i successius: s’iniciaran al dia immediatament posterior a aquell que
hagi conclòs el tram temporal anterior i conclouran l’últim dia natural del mes següent al que
hagin començat.

La instrucció de cada tram temporal es tancarà amb el dictamen del el Comitè de Consultiu de
Subvencions i Ajuts (CCS) previst a l’article 13 d’aquesta regulació; un cop instruït es farà la
proposta de resolució que inclourà la relació numerada de sol·licituds a concedir o denegar i, en el
seu cas s’adoptarà la resolució definitiva pertinent.
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04.- Documentació que cal presentar.
Els ajuts es tramitaran prèvia presentació de la documentació preferentment a la Llar d’Infants El
Cucut a la Av. de la Generalitat, 76.
La sol·licitud es realitzarà mitjançant la presentació d’un formulari/imprès normalitzat, degudament
complimentat. Cal omplir totes les pàgines de la sol·licitud, incloses les autoritzacions de consulta
de dades a l’Agència Tributària, així com les declaracions responsables, en cas necessari.
En el cas que no s'estigui obligat a presentar la Declaració de la Renda de l’últim any fiscal, cal
adjuntar el justificant acreditatiu (certificat o similar) emès per l'Agència Tributària conforme s'està
exempt, i presentar justificants de la situació econòmica actual.
En el cas de que la situació econòmica, sigui significativament diferent a l’any fiscal anterior, caldrà
acreditar:
•
•

Tres últimes nòmines
Documentació de l’acomiadament, així com de la prestació d’atur o subsidi.

Si les persones sol·licitants no poden adjuntar la documentació referida a la capacitat econòmica,
però es troben en seguiment i pla de treball per part del Departament del Benestar Social d'aquest
Ajuntament, es podrà fer una valoració estimativa d'ingressos d'acord amb la informació de la
declaració responsable, i amb la informació de què es disposi a l'Equip Bàsic d'Atenció Social
Primària (EBASP).
En cas que s'al·leguin altres aspectes puntuables dels criteris d'atorgament d'aquests ajuts, cal
presentar:
•
Original i fotocòpia de la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i
Adolescència.
•
Original i fotocòpia de la resolució del certificat de discapacitat.
•
Carnet de família monomarental/monoparental vigent
•
En el cas de separació, sentència judicial del conveni regulador.
•
Carnet de família nombrosa vigent.
•
Rebut de pagament de lloguer o hipoteca de l'habitatge habitual.
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/la
beneficiari/a, per tal que en el termini de 10 dies hàbils a partir del següent a la notificació es
procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb indicació que si no ho fa així
s'entendrà que desisteix de la seva sol·licitud.
Rebut de pagament de lloguer o hipoteca de l'habitatge habitual.
En cas de treballadors autònoms la última declaració complerta de l’IRPF de l’exercici de l’any
anterior.
S’han de justificar tots els ingressos de totes les persones que convisquin i siguin majors de 18 anys
que formin part de la unitat familiar. Els membres de la unitat familiar que no aportin ingressos,
caldrà aportar certificat expedit pel Servei Català d’ocupació.
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L’atorgament de les prestacions contemplades en les presents bases reguladores restarà subjectes
a la disponibilitat pressupostària d’aquest Ajuntament.
Càlcul de la renda familiar: els ingressos de la unitat familiar es relacionaran amb la base imposable
general de la declaració de la renda dels diferents membres de la unitat familiar, respectivament. La
renda familiar computable s'obtindrà de sumar la base imposable general i la base imposable de
l'estalvi de l'Import de la Renda de Persones Físiques (IRPF) de tots els membres de la unitat familiar
obligats a tributar, excloent els saldos negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents a
exercicis anteriors així com el saldo net negatiu de rendiments del capital mobiliari que constitueixen
la renda de l'estalvi d'anys anteriors. Al resultat d'aquesta suma, se li restarà la quota resultant de
l'autoliquidació.
La suma dels punts atorgats respecte a la capacitat econòmica i respecte a les altres circumstàncies
socials donarà el total de la puntuació atorgada a la unitat familiar.
En casos d’infància en risc, es podran atorgar beques mitjançant informe del tècnic/a assignat, i
signatura d’un Pla de Millora prèviament acordat amb la família de l’infant.
Es consideren membres computables el pare i la mare o, si s’escau, el tutor o tutora legal; el menor
sol·licitant; els germans o les germanes solters/es menors de 25 anys que visquin al domicili familiar
o els de més edat quan tinguin certificat de disminució.
En cas de sol·licitants que constitueixin unitats familiars independents, també són membres
computables el o la cònjuge o, si s’escau, la persona a la qual estigui unida en anàloga relació, així
com els fills o filles, si n’hi hagués.
La titularitat de contracte de lloguer o hipoteca, haurà de constar a nom de algun dels progenitors
sol·licitants.
06.- Càlcul de la renda unitat familiar.
La comissió avaluadora baremarà i ordenarà les sol·licituds de les famílies que participin en la
convocatòria de concurs públic, sempre que no superin els llindars esmentats, en funció dels criteris
següents:
CAPACITAT ECONÓMICA
La capacitat econòmica de renda de les famílies que sol·licitin l'ajut a l'Ajuntament correspon al
darrer exercici fiscal liquidat i que no superin els llindars màxims de renda familiar. En funció del
tram econòmic s’atorgarà una puntuació que correspondrà a un percentatge de l’ajut que rebrà la
persona sol·licitant.
Tram econòmic
0,00 € a 398,99 € (70 % IRSC)
399,00 € a 455,99 € (85% IRSC)
456,00 € a 569,12 € (100% IRSC)
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07.- Valoració per part dels serveis socials per necessitat social.
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SITUACIÓ SOCIAL
Es valorarà la situació de risc social de la persona potencialment beneficiaria o unitat familiar d’acord
amb el següent barem de puntuació:
Criteri i/o situació puntuable
Família nombrosa
Família monoparental
Menors en acolliment
Discapacitat superior 33% (sol·licitant, pare, mare, tutor, germans)
Pagament lloguer/hipoteca
Seguiment Serveis Socials
Altres situacions de risc social

Punts
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0

A la puntuació econòmica se sumaran els punts que corresponguin de la situació social de cada
sol·licitud per cada una de les situacions que la unitat familiar pugui acreditar.
La suma de les dues puntuacions permetrà posar un ordre de major a menor per a atorgar els ajuts.
En cas d’empatat en el resultat de la puntuació es tindrà en compte la data de presentació de la
sol·licitud i la puntuació més elevada de risc social.
08.- Forma de pagament.
El pagament de la subvenció concedida s'efectuarà minorant les quotes mensuals de l'escola
bressol en l'import resultat de l'ajut concedit.
L’Ajuntament del Papiol realitzarà el lliurament de l’import a l’entitat gestora del menjador escolar,
mitjançant els mecanismes compensatoris o de facturació que es determinin.
09.- Acceptació de la subvenció.
Els/ les beneficiaris/es, una vegada se'ls hagi comunicat l’acord, hauran d’acceptar sense reserves
la subvenció així com les condicions imposades en la concessió.
Sense perjudici de l’acceptació expressa, la fermesa de la resolució administrativa de concessió de
l’ajut tindrà tàcitament efectes d’acceptació
10.- Revocació, revisió, reintegrament i/o renúncia.
La resolució de l’atorgament pot ser modificada per l’Ajuntament, en el supòsit que es produeixi un
canvi de la situació que va motivar la seva petició.
En qualsevol moment anterior i/o posterior es pot verificar la veracitat de les dades facilitades o si
s’han produït canvis rellevants en la situació socioeconòmica.
Estan obligats a reintegrar el/la beneficiari/a que hagi percebut la subvenció falsejant les condicions
exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió. L’Ajuntament es reserva el

MD2133

Pàg. 5 / 7

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
EDICTE, BAN (TD08-012): EDI_PUBLICACIO_BASES_SUFICIENCIA
_ALIMENTARIA_2022_2023_CATALA_12042022

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: 58IL9-H8CNQ-NQPY0
Pàgina 6 de 7

ESTAT

1.- Diaz Rodríguez, Alfonso C., Secretari general i Interventor, de Ajuntament d'El Papiol. Signat 12/04/2022 23:43

SIGNAT
12/04/2022 23:43

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17335040 58IL9-H8CNQ-NQPY0 18D883FD08532907607D990EFB97DF5A7EE3B66F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

dret de retirar parcial o totalment l’ajut quan es detecti que hi va haver ocultació o falsedat de les
dades i si és el cas, a requerir el reingrés de les quantitats indegudament percebudes.
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del curs, es podrà modificar d’ofici
o prèvia sol·licitud del beneficiari l’import total o parcial de la subvenció, si es donen alguns dels
supòsits següents:
-

-

Si l’infant es dona de baixa del servei
Si es detecta una modificació substancial de la situació econòmica de la família que es posi en
coneixement de l’Ajuntament (a través del SSAP o entrant per instància documentació
acreditativa del canvi de situació).
Si es detectat frau en les condicions al·legades.

Els centres escolars han de comunicar a l’Ajuntament quan es produeixi una baixa o renuncia
(expressa o tàcita) d’un alumne.
11.- Compatibilitat amb altres subvencions.
La subvenció atorgada podrà ser compatible amb qualsevol ajut puntual que des dels SSAP es
determini a favor dels beneficiaris en cas de necessitat.
12.- Justificació dels ajuts o subvenció.
La justificació es verificarà de conformitat amb l’article 30.7 de la Llei General de Subvencions
38/2003 que diu: “Les subvencions que es concedeixin en atenció a la concurrència d’una
determinada situació en el perceptor no requeriran altra justificació que l’acreditació per qualsevol
mitjà admissible en dret de la situació esmentada prèviament a la concessió, sense perjudici dels
controls que es puguin establir per verificar la seva existència.
13.- Instrucció i resolució dels procediments.
Els procediments d’atorgament d’ajuts s’instruiran per la Regidoria Delegada en matèria de Serveis
Socials, seran tramitats pel Departament d’Acció Social i inclouran en tot cas l’acta o document
final de valoració de la Comissió o Comitè d’avaluació. La resolució dels procediments correspondrà
a la Junta de Govern Local; tot això però, sense perjudici dels mecanismes jurídics d’avocació
previstos a la Llei.
Per tractar-se d’una convocatòria en règim de concurrència competitiva el Comitè de Consultiu de
Subvencions i Ajuts (CCS) previst a l’article 50.1 lletra b) actuarà de forma preceptiva en l’emissió
de dictamen; la seva composició serà la següent:
PRESIDENT/A

L’ALCALDE/SSA O UN/A REGIDOR/A EN REPRESENTANT D’AQUEST/A (1).

VOCAL VICEPRESIDENT/A

UN/A REGIDOR/A DE L’ÀMBIT COMPETENCIAL QUE GESTIONARÀ LA SUBVENCIÓ (1).

VOCAL TÈCNIC/A
VOCAL TÈCNIC/A
SECRETARI/A
ASSESSOR/A TÈCNIC/A

UN/A TÈCNIC/A MUNICIPAL DEL DEPART. D’ACCIÓ SOCIAL (CAP DEPARTAMENT).
UN/A TÈCNIC/A MUNICIPAL DEL DEPART. D’ACCIÓ SOCIAL (EDUCADORA SOCIAL).
UN EMPLEAT/DA MUNICIPAL RESPONSABLE DE TRAMITACIÓ.
EL/LA DIRECTOR/A DE L’ESCOLA BRESSOL.

(1) El CCS serà presidit (per delegació de l’Alcaldia) per part de la regidora de l’Àrea de Govern de Benestar social, joventut, comerç
i participació ciutadana i serà vocal-vicepresidenta la regidora de l’Àrea de Govern d’Educació i infància, turisme i cooperació.

El comitè (CCS) avaluarà les sol·licituds, les funcions els qual serà baremar definitivament i ordenar
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les sol·licituds de les famílies que participin en la convocatòria de concurs públic, sempre que no
superin els llindars econòmics esmentats, en funció dels criteris i barems d’aquestes bases.
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pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

Prèviament a la reunió/ns del CCS s’emetrà/n el/s informe/s tècnic/s corresponent/ amb la
baremació provisional de les sol·licituds del incloses al tram temporal de concessió.
14.- Publicació i convocatòria
La convocatòria es publicarà com a mínim i de forma perceptiva, a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS) tal com determina l’article 23.2 de Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.
15.- Protecció de dades de caràcter personal
Serà d’aplicació la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia de drets digitals (LOPDGDD) i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeo i del
Consell de 27 d’abril, relatiu a la protecció de las persones físiques en allò que respecta al tractament
de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE
(RGPD) .
III) CONDICIONS ESPECIALS DE LA SUBVENCIÓ. D’acord amb el precitat art. 55 seran les que
estableixi l’òrgan concedent.

Tercer.- (...)
Nota: El present edicte serà publicat en la Base de dades Nacional de Subvenciones
(BDNS) i a l’apartat corresponent de la Seu electrònica municipal.
Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI
El Papiol, data i signatura electrònica
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