AJUDES PER A L’ESCOLARITZACIÓ D’INFANTS DE
SANT JUST AL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL
EN CENTRES PÚBLICS CONCERTATS O PRIVATS
GUIA PER A LA CIUTADANIA
La finalitat és garantir l’equitat en l’accés a l’escolarització del primer cicle de
l’educació infantil, a tots els infants del municipi, sense discriminació de la titularitat de
la plaça 0-3 anys, establint ajuts que garanteixin un sistema de preus progressius en
funció dels ingressos de la unitat familiar.

PERSONES DESTINATÀRIES
Unitats familiars amb infants en edat d’escolarització a l’etapa d’educació
infantil, primer cicle, empadronades al municipi.
REQUISITS



El centre educatiu prestador del servei a les famílies haurà de comptar amb
l’autorització de centre educatiu per part del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya.
La persona sol·licitant haurà d’aportar pressupost de les quotes establertes pel
centre educatiu i document/s de matrícula o equivalent, on s’indiqui els serveis
contractats.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS


Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant una instància genèrica, a través
de www.santjust.cat.

TERMINIS



Els terminis de prestació serà durant el primer mes d’inici de l’escolarització de
l’infant.
L’ajut es mantindrà durant l’escolarització de l’infant, però caldrà renovar-la
anualment, a través d’una petició expressa de renovació i caldrà aportar la
documentació actualitzada per realitzar els càlculs pertinent de la quota i l’ajut.

QUANTITAT DE L’AJUT


La quantia de l’ajut consistirà en la diferencia de preu entre la quota del preu
públic bàsic municipal i la quota que resultaria d’aplicar la tarifació social a la
situació econòmica i familiar de la unitat familiar a la que pertany l’infant
escolaritzat, calculada en els mateixos termes que estableix l’OOFF número 17
de l’Ajuntament de Sant Just Desvern corresponent als Preus públics per a la
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prestació de serveis de l’escola Bressol municipal.
La quantia de l’ajut per al seu càlcul contemplarà només els diferencials referits
als serveis educatius de 0-3 anys i els de menjadors en les seves modalitats
equivalents (complert, lactants) i serà directament proporcional a la part
corresponent del servei que rebin els infants si aquest no és complert, com és el
cas quan es produeixen serveis parcials d’escolarització (de mig dia o altres
jornades)



L’ajut no podrà ser mai superior a l’import del preu del servei establert pel
centre educatiu.



No s’aplicarà ajuts derivats de la tarifació social sobre altres quotes esporàdiques
o d’altres serveis associats a l’escolarització.
L'import d’aquest ajut, no és compatibles amb d’altres ajuts per el mateix
concepte o servei.
Es podrà extingir l’ajut d’ofici o a petició de part si es considera que al llarg del
curs es produeix un canvi substancial en la situació econòmica o familiar del
nucli familiar de la persona obligada o l’infant es dona de baixa del servei.




COBRAMENT DE L’AJUT


Una vegada comunicat formalment l'atorgament de l'ajut:
- El 60 per cent de per avançant d’acord amb la sol·licitud presentada per la
persona particular.
- El 40 per cent restant de la quantia aprovada es portarà a terme un cop
l’interessat/da aporti els justificants acreditatius d’haver efectuat la despesa.



Qualsevol alteració de les condicions que s'hagin tingut en compte per a la
l’adjudicació de l’ajut o prestació, pot donar lloc a la modificació de la resolució
de concessió, i podrà suposar la revocació i/o la reducció de l’ajut atorgat.



El pagament de l’ajut adjudicat, s’efectuarà a la persona sobre qual recaigui
l’obligació del pagament del servei.



L’incompliment de l’obligació de justificació documental o la seva justificació
insuficient, comportarà el reintegrament de la prestació atorgada.

ALTRES BONIFICACIONS
Mitjançant informe motivat emès per personal tècnic competent, en el que s’hauran de
fer constar els fets en que es fonamenta, el caràcter extraordinari de la situació que
justifiqui el benefici fiscal, es podran establir altres bonificacions indicades a
l’Ordenança municipal reguladora de les prestacions econòmiques atorgades per
l'Ajuntament de Sant Just Desvern, altres bonificacions previstes a l’OOFF numero 17.
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