
nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 
1.000,00 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di 
asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza 
domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti 
da gravi patologie croniche. 
Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda 
del genitore 
Il premio asilo nido non è cumulabile con la 
detrazione prevista dall'art. 2, comma 6, legge 22 
dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili 
nido), a prescindere dal numero di mensilità 
percepite.  
 
Informazione sul portale dell’INPS: 
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir
=51105&lang=IT 

 
 
ASSEGNO UNICO PROVINCIALE 
  

SSii  rreennddee  nnoottoo  cchhee  llaa  GGiiuunnttaa  PPrroovviinncciiaallee  ddii  TTrreennttoo  ccoonn  
ddeelliibbeerraa  nn..  11556611  dddd..  2299..0099..22001177  hhaa  aapppprroovvaattoo  llaa  ddiisscciipplliinnaa  
ddii  aattttuuaazziioonnee  ddeellll’’AASSSSEEGGNNOO  UUNNIICCOO  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  ((aarrttiiccoolloo  
2288  ccoommmmaa  44,,  LL..PP..  2299..1122..22001166,,  nn..  2200))..  
IInn  bbaassee  aa  ttaallii  ddiissppoossiizziioonnii  èè  pprreevviissttaa  llaa  ccoonncceessssiioonnee  ddii  uunn  
ccoonnttrriibbuuttoo  ppeerr  ll’’aabbbbaattttiimmeennttoo  ddeellllee  ttaarriiffffee  ssoosstteennuuttee  ddaallllee  
ffaammiigglliiee  ppeerr  ll’’aacccceessssoo  aaii  nniiddii  dd’’iinnffaannzziiaa..  
LLaa  ddoommaannddaa  ddeevvee  eesssseerree  pprreesseennttaattaa  aallll’’AA..PP..AA..PP..II..  
aavvvvaalleennddoossii  ddeell  ssuuppppoorrttoo  ddeeggllii  ssppoorrtteellllii  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnee  ee  
aassssiisstteennzzaa  aall  ppuubbbblliiccoo  ddeellllaa  PPrroovviinncciiaa  ee  ddeeii  PPaattrroonnaattii..  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

SSEERRVVIIZZIIOO  DDII    

NNIIDDOO  DD’’IINNFFAANNZZIIAA    

IINNTTEERRCCOOMMUUNNAALLEE    

DDEELLLLAA    

VVAALLLLEE  DDII  CCEEMMBBRRAA  

  

 

 
 
 



IIll  nniiddoo  dd’’iinnffaannzziiaa  èè  uunn  sseerrvviizziioo  eedduuccaattiivvoo  ee  ssoocciiaallee  cchhee  
ccoonnccoorrrree  ccoonn  llee  ffaammiigglliiee  aalllloo  ssvviilluuppppoo  ddeeii  bbaammbbiinnii  ee  ddeellllee  
bbaammbbiinnee,,  ddii  eettàà  ccoommpprreessaa  ttrraa  33  mmeessii  ee  33  aannnnii  rreessiiddeennttii  nneeii  
CCoommuunnii  ddeellllaa  VVaallllee  ddii  CCeemmbbrraa,,  iinn  ttuuttttee  llee  lloorroo  ppootteennzziiaalliittàà  ee  
ccaappaacciittàà  ssiiaa  ppeerrssoonnaallii  cchhee  ssoocciiaallii,,  aassssiiccuurraannddoo  iinntteerrvveennttii  
aaddeegguuaattii  ssuull  ppiiaannoo  ddeellllee  ssttiimmoollaazziioonnii  sseennssoorriiaallii,,  mmoottoorriiee,,  
aaffffeettttiivvee,,  iinntteelllleettttiivvee  ee  ssuull  ppiiaannoo  iiggiieenniiccoo--ssaanniittaarriioo..  
  

IIll  nniiddoo  dd’’iinnffaannzziiaa  iinntteerraaggiissccee  ccoonn  llaa  ccoommuunniittàà,,  ccoonn  iill  
tteerrrriittoorriioo  ee  ccoonn  llee  ssttrruuttttuurree  eedduuccaattiivvee  ee  ssoocciioo--ssaanniittaarriiee,,  aall  
ffiinnee  ddii  ooffffrriirree  aallllee  ffaammiigglliiee  ssppaazzii  ddii  iinntteerrvveennttoo,,  ooccccaassiioonnii  ddii  
ppaarrtteecciippaazziioonnee,,  ccrreesscciittaa,,  mmaattuurraazziioonnee  ee  ddii  pprroommuuoovveerree  llaa  
ddiiffffuussiioonnee  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuullllee  pprroobblleemmaattiicchhee  rreellaattiivvee  
aallll''iinnffaannzziiaa..  SSii  ppoonnee  iinnoollttrree  iinn  ccoolllleeggaammeennttoo  ccoonn  llee  ssccuuoollee  
ddeellll''iinnffaannzziiaa  ddeell  tteerrrriittoorriioo,,  aall  ffiinnee  ddii  rriicceerrccaarree  uunnaa  ccoonnttiinnuuiittàà  
eedduuccaattiivvaa  aavvvvaalleennddoossii  aanncchhee  ddeellllaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  ee  ddeellllaa  
ccoonnssuulleennzzaa  ddeell  CCoooorrddiinnaattoorree  ppeeddaaggooggiiccoo..  
  

IIll  nniiddoo  dd’’iinnffaannzziiaa  iinntteerrccoommuunnaallee,,  nneellllee  sseeddii  ddii  AAllbbiiaannoo,,  
CCeemmbbrraa  LLiissiiggnnaaggoo  ee  GGiioovvoo,,  èè  aappeerrttoo  ddaall  lluunneeddìì  aall  vveenneerrddìì,,  
ddaa  sseetttteemmbbrree  aa  lluugglliioo  sseeccoonnddoo  uunn  ccaalleennddaarriioo  ddeeffiinniittoo  
aannttiicciippaattaammeennttee  ppeerr  ooggnnii  aannnnoo  eedduuccaattiivvoo  ee  sseeccoonnddoo  ii  
sseegguueennttii  oorraarrii::  
��  nniiddoo  dd’’iinnffaannzziiaa  aa  tteemmppoo  ppiieennoo::  ddaallllee  77..3300  aallllee  1177..3300  

��  nniiddoo  dd’’iinnffaannzziiaa  aa  tteemmppoo  ppaarrzziiaallee  ssuuddddiivviissoo  nneellllee  sseegguueennttii  

ffaassccee::    

--  ddaallllee      77..3300  aallllee  1133..0000  

--  ddaallllee  1111..0000  aallllee  1166..3300  

--  ddaallllee  1122..0000  aallllee  1177..3300  
  

LLee  ddoommaannddee  ddii  aammmmiissssiioonnee  aall  nniiddoo  ddeevvoonnoo  eesssseerree  
pprreesseennttaattee  aallllaa  CCoommuunniittàà  ddeellllaa  VVaallllee  ddii  CCeemmbbrraa  nneell  ppeerriiooddoo  
ddaall  33  aapprriillee  22001188  aall  1188  mmaaggggiioo  22001188..  
PPoossssoonnoo  pprreesseennttaarree  ddoommaannddaa  ddii  aammmmiissssiioonnee  ii  ggeenniittoorrii,,  
ttuuttoorrii  oo  aaffffiiddaattaarrii  ddii  bbaammbbiinnii  rreessiiddeennttii  nneeii  CCoommuunnii  ddeellllaa  VVaallllee  
ddii  CCeemmbbrraa..  
IIll  bbaammbbiinnoo  ddeevvee  rriissuullttaarree  rreessiiddeennttee  ccoonn  aallmmeennoo  uunn  ggeenniittoorree..  
  

EE’’  ppoossssiibbiillee  pprreesseennttaarree  ddoommaannddaa  iinnddiiccaannddoo  aall  mmaassssiimmoo  ttrree  
pprreeffeerreennzzee  ddiissttiinnttee  ppeerr  sseeddee  ddeell  nniiddoo  ((AAllbbiiaannoo,,  CCeemmbbrraa  
LLiissiiggnnaaggoo,,  GGiioovvoo))  ee  ppeerr  eennttrraammbbii  llee  ttiippoollooggiiee  ddii  sseerrvviizziioo,,  aa  
tteemmppoo  ppiieennoo  ee  aa  tteemmppoo  ppaarrzziiaallee..  LLaa  ggrraadduuaattoorriiaa  èè  uunniiccaa  mmaa  
ssuuddddiivviissaa  ppeerr  ppoossttii  aa  tteemmppoo  ppiieennoo  ee  ppoossttii  aa  tteemmppoo  ppaarrzziiaallee..  

  

AAll  ffiinnee  ddii  ssaallvvaagguuaarrddaarree  llee  aassppeettttaattiivvee  ddeellllee  ffaammiigglliiee  iinnsseerriittee  
nneellllee  ggrraadduuaattoorriiee  ccoommuunnaallii,,  ppeerr  ll’’aannnnoo  22001188  llee  aasssseeggnnaazziioonnii  
vveerrrraannnnoo  ddiissppoossttee::  
��  ddaall  11°°  aall  3300  ddii  sseetttteemmbbrree  22001188,,  iinn  bbaassee  aallllee  

ggrraadduuaattoorriiee  ggiiàà  eessiisstteennttii  pprreessssoo  ii  CCoommuunnii  ee  

lliimmiittaattaammeennttee  aaii  ppoossttii  ddiissppoonniibbiillii  pprreessssoo  ll’’aassiilloo  nniiddoo  
ccoommuunnaallee  aa  ccuuii  èè  rriiffeerriittaa  llaa  ggrraadduuaattoorriiaa;;  
��  ddaallll''11°°  oottttoobbrree  22001188,,  iinn  bbaassee  aallllaa  ggrraadduuaattoorriiaa  

ddeellllaa  CCoommuunniittàà  ddeellllaa  VVaallllee  ddii  CCeemmbbrraa,,  llaa  qquuaallee  
ppoottrràà  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattaa  aanncchhee  pprriimmaa  nneell  ccaassoo  ssii  
eessaauurriissccaa  lloo  ssccoorrrriimmeennttoo  ddeellllee  ggrraadduuaattoorriiee  
ccoommuunnaallii..  

PPeerr  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuullllee  ssiinnggoollee  ssttrruuttttuurree,,  ssuuii  tteerrmmiinnii,,  ii  
ccrriitteerrii  ddii  aammmmiissssiioonnee,,  llee  mmooddaalliittàà  ddii  aacccceettttaazziioonnee,,  llee  
ccoonnddiizziioonnii  ppeerr  llaa  ffrruuiizziioonnee  ddeell  sseerrvviizziioo,,  llee  ttaarriiffffee,,  iill  
ccaalleennddaarriioo  ddeellll’’aannnnoo  eedduuccaattiivvoo,,  ssii  rriinnvviiaa  aall  ssiittoo  
ddeeddiiccaattoo::  wwwwww..ccoommuunniittaa..vvaalllleeddiicceemmbbrraa..ttnn..iitt    
  

QQUUAANNTTOO  CCOOSSTTAA  

  
LLaa  rreettttaa  mmeennssiillee  ppeerr  iill  sseerrvviizziioo  ddii  nniiddoo  dd''iinnffaannzziiaa  èè  
ssttaabbiilliittaa  tteenneennddoo  ccoonnttoo  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  ffaammiilliiaarrii,,  
rreeddddiittuuaallii  ee  ppaattrriimmoonniiaallii  ddeellll’’uutteennttee,,  ddiiffffeerreennzziiaattaa  llee  
ddiivveerrssee  ttiippoollooggiiee  ddii  sseerrvviizziioo  ee  vvaa  aaggggiioorrnnaattaa  
aannnnuuaallmmeennttee  eennttrroo  iill  mmeessee  ddii  sseetttteemmbbrree..  
  

PPeerr  iill  ccaallccoolloo  ddeellllaa  rreettttaa  ddii  ffrreeqquueennzzaa  ssii  aapppplliiccaa  iill  
ssiisstteemmaa  ttaarriiffffaarriioo  IICCEEFF..  
  

LLaa  rreettttaa  èè  ddoovvuuttaa  ppeerr  ttuuttttoo  iill  ppeerriiooddoo  ddii  iissccrriizziioonnee  ddeell  
bbaammbbiinnoo  aall  nniiddoo  dd’’iinnffaannzziiaa  aadd  eesscclluussiioonnee  ddeellllee  
ggiioorrnnaattee  ddii  aasssseennzzaa,,  ddii  cchhiiuussuurraa  ddeellllee  ssttrruuttttuurree  
ddiissppoossttee  ddaallllaa  CCoommuunniittàà  ee  ddeellllee  ggiioorrnnaattee  ddii  cchhiiuussuurraa  
ppeerr  ccaauussaa  ddii  ffoorrzzaa  mmaaggggiioorree  oo  sscciiooppeerroo..  
  

LLaa  rreettttaa  èè  ppaaggaattaa  ccoonn  llee  mmooddaalliittàà  ee  nneeii  tteerrmmiinnii  
ssttaabbiilliittii  ddaallllaa  CCoommuunniittàà..  IInn  ccaassoo  ddii  mmaannccaattoo  
ppaaggaammeennttoo  eennttrroo  iill  tteerrmmiinnee  ffiissssaattoo  llaa  CCoommuunniittàà  
aattttiivvaa  llee  pprroocceedduurree  ppeerr  llee  ddiimmiissssiioonnii  dd’’uuffffiicciioo  ddeell  
bbaammbbiinnoo  oo  ddeellllaa  bbaammbbiinnaa  ee  rriissccuuoottee  llee  rreettttee  
ccoommuunnqquuee  ddoovvuuttee  mmaaggggiioorraattee  ddeeggllii  iinntteerreessssii  lleeggaallii..  
  

PPeerr  llaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  aannnnuuaallee  ddeellllee  rreettttee  ddii  
ffrreeqquueennzzaa  rriivvoollggeerrssii  aadd  uunn  CCAAFF  aabbiilliittaattoo  aallllaa  
pprroocceedduurraa  IICCEEFF..  
LL''eelleennccoo  èè  ddiissppoonniibbiillee  ssuull  ssiittoo  area pubblica > elenco 
caf ">www.icef.provincia.tn.it 
  

IIll  CCoommiittaattoo  eesseeccuuttiivvoo  ddeellllaa  CCoommuunniittàà  ddeeffiinniissccee  ii  
ccrriitteerrii  ppeerr  llaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeellllaa  rreettttaa,,  ddeellllee  
aaggeevvoollaazziioonnii,,  ddeeii  ccaassii  ddii  eessoonneerroo  ee  ddeellllee  ppeerrcceennttuuaallii  
ddii  rriidduuzziioonnee  ppeerr  aasssseennzzee  iinn  rreellaazziioonnee  aallllee  ddiivveerrssee  
ttiippoollooggiiee  ddii  sseerrvviizziioo  ooffffeerrttoo  ((tteemmppoo  ppiieennoo  oo  tteemmppoo  
ppaarrzziiaallee))..  
  

PPeerr  ll’’aannnnoo  eedduuccaattiivvoo  22001188//22001199  llee  rreettttee  mmiinniimmee  ee  
mmaassssiimmee  ppeerr  iill  sseerrvviizziioo  ddii  nniiddoo  dd’’iinnffaannzziiaa,,  iinn  vviiggoorree  
ddaall  11°°  sseetttteemmbbrree  22001188  ssoonnoo  llee  sseegguueennttii::  
��tteemmppoo  ppiieennoo::  

--  ttaarriiffffaa  ffiissssaa  mmeennssiillee  mmiinniimmaa  €€  220055,,0000  
--  ttaarriiffffaa  ffiissssaa  mmeennssiillee  iinntteerraa  €€  333355,,0000  
--  ttaarriiffffaa  ggiioorrnnaalliieerraa  iinntteerraa  uunniiccaa  €€  22,,9900  

��tteemmppoo  ppaarrzziiaallee  ((rriidduuzziioonnee  3355%%))::  
--  ttaarriiffffaa  ffiissssaa  mmeennssiillee  mmiinniimmaa  €€  113333,,2255  
--  ttaarriiffffaa  ffiissssaa  mmeennssiillee  iinntteerraa  €€  221177,,7755  
--  ttaarriiffffaa  ggiioorrnnaalliieerraa  iinntteerraa  uunniiccaa  €€  11,,8899  

  

LLaa  mmaannccaattaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  vvaalloorree  IICCEEFF  eennttrroo  ii  
tteerrmmiinnii  ssttaabbiilliittii,,  ccoommppoorrttaa  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllaa  rreettttaa  
mmeennssiillee  mmaassssiimmaa..  
  

SSuullllaa  bbaassee  ddii  ttaallii  ddaattii,,  iinn  ccaassoo  ddii  vvaarriiaazziioonnii  
ddeellll''iinnddiiccaattoorree  IICCEEFF  ppeerr  mmooddiiffiicchhee  nneellllaa  ccoommppoossiizziioonnee  
ddeell  nnuucclleeoo  ffaammiigglliiaarree,,  ll''eevveennttuuaallee  rriiddeetteerrmmiinnaazziioonnee  
ttaarriiffffaarriiaa  aavvrràà  ddeeccoorrrreennzzaa  ddaall  mmeessee  ssuucccceessssiivvoo  aa  
qquueelllloo  ddii  vvaarriiaazziioonnee  ddeellll''IICCEEFF..  
  

IIll  ppaaggaammeennttoo  ddeellllaa  rreettttaa  èè  mmeennssiillee  ee  ppuuòò  eesssseerree  
eeffffeettttuuaattoo  eennttrroo  llaa  ddaattaa  ddii  ssccaaddeennzzaa  nneellllee  sseegguueennttii  
ffoorrmmee::  
--  ddoommiicciilliiaazziioonnee  bbaannccaarriiaa;;  
--  bboonniiffiiccoo  iinn  ffaavvoorree  ddeell  ccoonnttoo  ccoorrrreennttee  iinntteessttaattoo  aallllaa  
CCoommuunniittàà  ddeellllaa  VVaallllee  ddii  CCeemmbbrraa  iinnddiiccaattoo  iinn  ffaattttuurraa..  
  

CCoonnddiizziioonnee  nneecceessssaarriiaa  ppeerr  ll’’aacccceettttaazziioonnee  ddeellllaa  
pprrooppoossttaa  ddii  aammmmiissssiioonnee  èè  iill  vveerrssaammeennttoo  ddii  uunnaa  
ccaauuzziioonnee  ddii  €€  225500,,0000,,  cchhee  ssaarràà  ttrraatttteennuuttaa  ssiinnoo  aa  
qquuaannddoo  iill  bbaammbbiinnoo  cceessssaa  ddaall  sseerrvviizziioo..    
 

LE AGEVOLAZIONI  

  
IInn  pprreesseennzzaa  ddii  ppiiùù  bbaammbbiinnii  aappppaarrtteenneennttii  aall  mmeeddeessiimmoo  
nnuucclleeoo  ffaammiilliiaarree  cchhee  ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee  ffrruuiissccoonnoo  
ddeelllloo  sstteessssoo  sseerrvviizziioo,,  rriidduuzziioonnee  ddeell  3300%%  ssuullllaa  rreettttaa  ddii  
ffrreeqquueennzzaa  ddaall  sseeccoonnddoo  ffiigglliioo  ffrraatteelllloo  ddeell  pprriimmoo..  
  

LLee  aaggeevvoollaazziioonnii  pprreevviissttee  ssoonnoo  aapppplliiccaattee  ddiirreettttaammeennttee  
ddaallll''AAmmmmiinniissttrraazziioonnee..  
  
ULTERIORI AGEVOLAZIONI 
  

BONUS NIDO 
NNeellll’’aammbbiittoo  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  nnoorrmmaattiivvii  aa  ssoosstteeggnnoo  ddeell  
rreeddddiittoo  ddeellllee  ffaammiigglliiee,,  ll’’aarrttiiccoolloo  11,,  ccoommmmaa  335555,,  lleeggggee  
1111  ddiicceemmbbrree  22001166,,  nn..  223322  hhaa  ddiissppoossttoo  cchhee  aaii  ffiiggllii   


