
BASES ESPECÍFIQUES QUE REGULEN LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS 
INDIVIDUALS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I DE MATERIAL ESCOLAR  
CORRESPONENTS AL CURS 2022-2023    
 
 
 
Article 1.- Objecte de la convocatòria 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament per part de l’Ajuntament de Vidreres 
d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material escolar per al curs 2022-2023, a 
favor de persones (alumnes) de famílies amb una situació econòmica i social amb 
dificultats. 
 
Article 2.- Import de la convocatòria 
 
Els imports que es destinaran a aquests ajuts estan condicionats a la disponibilitat 
pressupostària prevista, essent la despesa màxima de 8.000,00 €, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària del pressupost municipal de 2022 de 2 2311 48000.  
 
Article 3.- Quantia individualitzada de l’ajut 
 
1. L’import màxim individualitzat de l’ajut per a l’adquisició de llibres de text i material 
escolar serà de 350,00€.  
 
2. Les persones beneficiàries dels ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material 
escolar no poden rebre per aquest concepte una quantitat superior al cost dels llibres i 
material adquirits. Per aquesta raó, la quantitat màxima fixada en el punt anterior es 
podrà disminuir per qualsevol de les dues circumstancies següents:  
 
a) que el cost dels llibres de text i material escolar sigui inferior a l’atorgada. 
b) l’import que, pel mateix concepte, la persona beneficiària rebi d’altres 
administracions. En cap cas l’import de l’ajut atorgat podrà ser superior a la despesa 
justificada. 
 
3. S’informarà a altres administracions de l’import concedit per l’ajuntament en aquest 
concepte per la persona beneficiària. 
 
Article 4.- Persones beneficiàries 
 
4.1 Podran obtenir la condició de beneficiàries dels ajuts les persones que compleixin 
els requisits següents i que, a més, obtinguin més de 55 punts del barem 
socioeconòmic establert en l’article 7è: 
 
a) Estar empadronades a  Vidreres , com a mínim des de sis mesos abans de finalitzar 
el termini de presentació de sol·licituds. 
b) Ser alumnes d’educació infantil, primària o secundària obligatòria de centres de 
Vidreres. 
c) Haver participat en el programa d'intercanvi de llibres de Vidreres en el cas que 
existeixin llibres intercanviables en el curs que realitzarà l'alumne (des de 3r de 
primària a 4t d’ESO). En el cas contrari, si l’alumne no participa a l’intercanvi podent-ho 
fer, la sol·licitud es desestimarà directament. 
d) Presentar la sol·licitud en el termini i forma establerta. 



e) Haver satisfet la quota de soci de l'AMPA pel curs 2022-2023  del centre on realitza 
els estudis l'alumne. Excepcionalment i en casos molt justificats, es podrà accedir a 
l’ajut per material i llibres sense pagar quota de L’AMPA, quan la família que ho sol·liciti 
demostri una situació de precarietat social i econòmica extrema. El criteri per 
caracteritzar aquesta determinació serà establert pels serveis socials, previ un estudi 
de la família rigorós i documentat.  
 
Article 5.- Forma i termini de presentació de sol·licituds 
 
1. Les sol·licituds s’han de presentar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de 

l’Ajuntament de Vidreres en el període següent: del 6 al 19 de juny de 2022.  
 

2. Es presentarà una sola sol·licitud per unitat familiar i la seva valoració afectarà per 
igual a tots els membres d’aquesta unitat escolaritzats a Vidreres i fins a 4t curs 
d’ESO. 
  

3. Les sol·licituds s’han de formalitzar de conformitat amb el model de sol·licitud 
establerta per a aquesta convocatòria i es poden presentar de forma presencial o 
telemàtica. 

 
4. Les sol·licituds han d’estar signades per qualsevol dels representants legals de 

la/les persona/es menor/s i s’han de presentar acompanyades de la documentació 
següent: 

 
• Instància signada per la persona 
• Document identificatiu (DNI, NIE o passaport) de la persona que signa la 

sol·licitud i dels altres membres de la unitat familiar empadronats en el mateix 
domicili majors de 18 anys. 

• En el cas de separació o divorci conflictius, documentació acreditativa d’aquesta 
situació (Intervenció de Serveis Socials, Mesures de mediació durant el procés 
de separació, denúncies entre les parts...) 

• En cas de ser beneficiari d’una pensió d’aliments o compensatòria i no 
percebre-la, s’ha de presentar la demanda judicial per incompliment de 
sentència.   

• Darrer rebut satisfet del lloguer o de la quota hipotecària. 
• Volant de convivència del padró municipal. 
• Justificant dels ingressos de la unitat familiar (de tots els majors de 18 anys 

empadronats al domicili dels/es alumnes): 
• Últimes tres nòmines  
• En cas de prestació d’atur (Carta de SEPE en la que consta l’import i el temps 

de durada de la prestació) 
• En cas de pensió, certificat acreditatiu de la pensió. 
• Els membres majors de 18 anys que convisquin al domicili familiar i que es 

trobin sense ingressos, han de portar certificat negatiu de l’atur.    
• Declaració de la renda de l’any en curs corresponent a l’exercici 2021, 

esborrany de la mateixa o els certificat d’ingressos següents: 
o Certificat del Departament de Treball i Afers Socials (SOC i ajudes a la 

infància) de no cobrar cap prestació. 
o Certificat de l’INSS de no cobrar cap prestació. 
o Certificat de l’Agència Catalana de l’Habitatge de no cobrar cap 

prestació. 
o Moviments bancaris de l’últim any amb especificació dels moviments. 



 
• Els justificants que acreditin qualsevol de les situacions socials objecte 

d’aquesta convocatòria (Família nombrosa o monoparental, discapacitat o 
dependència). 

 
5. Els documents aportats han de ser originals o fotocòpies compulsades pels 

funcionaris de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC). 
 
 
 
Article 6.- Procediment de la concessió 
 
1. El procediment de concessió dels ajuts regulats en aquestes bases es tramitarà en 
règim de concurrència competitiva. 
 
2. La instrucció del procediment es realitzarà des de la regidoria de serveis socials. 
 
3. Les sol·licituds presentades les valorarà la comissió de valoració, que estarà formada 
pels membres següents: 
 
- President: La regidora de serveis socials o regidor que la substitueixi. 
- Vocals: 
 - Cap de l’Àrea de Serveis a la Comunitat, o persona que el substitueixi. 

- Educador social dels serveis socials, o persona que el substitueixi. 
- Secretari/ària: tècnic/a de la Unitat de Serveis a les Persones, amb veu però sense 
dret a vot. 
 
Un cop valorades, es remetrà la proposta de resolució del procediment a l’òrgan 
competent per a la seva concessió, la Junta de Govern Local.  
 
 
Article 7.- Criteris de puntuació i import dels ajuts 
 
1.- BAREMACIÓ ECONÒMICA  (màxim 50 punts) 
 
1.1.- Es calcularà a partir de la renda disponible de la família. Per a la determinació de 

la renda dels membres computables, es tindrà en compte: 

a.). Les persones que hagin presentat declaració per l’impost sobre la renda de les 

persones físiques 2021, es valorarà  com a renda familiar disponible, de conformitat 

amb la Llei 46/2002, la base liquidable general sotmesa a gravamen (casella 0505) 

consignada en la darrera declaració de Renda. O, en el seu cas, la suma de les bases 

liquidables de cadascun dels membres de la unitat familiar en el supòsit de 

declaracions de Renda que no siguin conjuntes. 

b.). Si les condicions econòmiques s’han modificat substancialment respecte les dades 

de la declaració de la renda, el càlcul de la renda disponible es realitzarà a partir de la 

documentació econòmica següent: 

- Les últimes tres nòmines a la data de presentació de la sol·licitud, de les que es 

descomptarà la cotització a la seguretat social. 



- Certificats d’ésser beneficiari de qualsevol pensió o prestació. No es compatibilitzarà 

en el còmput total d’ingressos  les que tenen per finalitat atendre les despeses 

derivades de la necessitat del concurs d'una altra persona per a dur a terme els actes 

essencials de la vida (cuidadors/es per persones amb dependència 

 
1.2.- S’afegirà 1 membre més en el cas de tractar-se de famílies monoparentals, 
nombroses o amb algun membre amb certificat de discapacitat. No podrà sumar-se 
més d’un membre quan sigui el cas de criteris simultanis en diferents membres de la 
unitat familiar. 

 
1.3.- Lloguer o hipoteca 

 

Lloguer o hipoteca de 200€ a 350€ 5 punts 

Lloguer o hipoteca de més de 350€ 10 punts 

 
1.4.- IRSC Any 2022: 569,12 €/mes (TAULA 1) 

 
Segons la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter 
econòmic, a l’article 15.2, estableix l’Indicador de Renda de Suficiència com el 
paràmetre per a avaluar les necessitats econòmiques de la família. A l’article 15.3 
estableix que s'entén, amb caràcter general, que hi ha manca de recursos 
econòmics quan els ingressos personals són inferiors a l'indicador de renda de 
suficiència. Aquesta quantia s'incrementa d'un 30% per cada membre de la unitat 
familiar o de la unitat de convivència que no té patrimoni ni ingressos. No es tenen 
en compte com a ingressos personals els que pot percebre el beneficiari o 
beneficiària provinents d'ajuts de qualsevol naturalesa, si tenen la finalitat 
d'atendre les despeses derivades de la necessitat del concurs d'una altra persona 
per a dur a terme els actes essencials de la vida. 
 
Per tant, el llindar d’ingressos econòmics mensuals d’una unitat de convivència en 
funció dels membres que la conformen, quedaria de la següent manera: 

 
 
 

IRSC % Llindar mensual 

1 persona 100,00% 569,12 € 

2 persones 30,00% 739,85 € 

3 persones 30,00% 910,58 € 

4 persones 30,00% 1.081,31 € 

5 persones 30,00% 1.252,04 € 

6 persones 30,00% 1.422,77 € 

7 persones 30,00% 1.593,50 € 

8 persones 30,00% 1.764,23 € 

9 persones 30,00% 1.934,96 € 

 
 



TAULA DE CÀLCUL DE PUNTUACIÓ PER A LA BAREMACIÓ ECONÒMICA (TAULA 2) 
 
 

Interval d’import de la renda de manteniment Puntuació econòmica 

Menys (entre 191€ i 220€) 60 punts 

Menys (entre 161€ i 190€ 55 punts 

Menys (entre 121€ i 160€) 50 punts 

Menys (entre 80 i 120€) 45 punts 

IPREM 40 punts 

Més (entre 80€ i 120€) 30 punts 

Més (entre 121€ i 160€) 20 punts 

Més (entre 161€ i 190€) 15 punts 

Més (entre 191€ i 220) 10 punts 

 
 
 
 
 
2.- BAREMACIÓ SOCIAL   (màxim 50 punts) (TAULA 3) 
 
 

Indicadors Puntuació 
social  fins a 

Familiars: 
· Separació o divorci conflictius acreditats amb: 

- Intervenció de Serveis Socials 
- Mesures de mediació durant el procés de 

separació  
- Denúncies entre les parts 
- Altres situacions que valori l’equip tècnic 
 

 5 punts 

Situació de risc social pels menors: 
· Absentisme escolar 
· Negligència/abandonament 
· Malnutrició acreditada amb informe de Pediatria 
· Maltractaments familiars 
· Violència de gènere o en l’àmbit residencial 
· Expedient de risc a Infància 
 

 10 punts 

Dificultats socials per motius de salut: 
· Drogodependències/ludopaties 
· Salut mental 
· Malalties orgàniques greus que impossibilitin l’exercici 

de l’activitat laboral  
· Reconeixement de grau de discapacitat d’algun 

membre de la unitat familiar de, com a mínim, el 
33% 

· Reconeixement de Dependència amb qualsevol grau 
 
 

 

 10 punts 



Condicions precàries de l’habitatge:  
· Processos de desnonament per motius econòmics 

justificats 
· En procés de negociació i/o lloguer social aprovat 
 

  
10 punts 

Condicions de l’habitatge: 
· Viure en les urbanitzacions següents: Aiguaviva, 

Terrafortuna, La Goba i/o Puigventós 
 

 5 punts 

Famílies en seguiment de Serveis Socials 
 

 5 punts 

Situació d’atur d’algun membre >16 anys del nucli de 
convivència sense prestació econòmica 
 
Situació d’atur d’algun membre >16 anys del nucli de 
convivència amb prestació econòmica 
 

 
 15 punts 
 
 5 punts 

Família amb menors en acolliment regularitzat per la 
Generalitat 
 

 5 punts 

Família amb menors en acolliment sense regularitzar per la 
Generalitat 
 

 10 punts 

Família nombrosa   10 punts 

Família monoparental  10 punts 

  
3.- D’acord amb la documentació presentada, els SBAS  (Serveis Socials) valoraran amb 
criteris objectius la puntuació de cada sol·licitud d’acord amb les baremacions 
econòmiques i socio-familiars esmentades més amunt. 
 
4.- Podran obtenir ajuts econòmics municipals en aquesta convocatòria els casos que 
compleixin els requisits descrits més amunt i superin els 55 punts, d’un màxim de 110 
punts, obtinguts de la suma de la baremació social i la baremació econòmica.  
 
 
5.- Equivalència puntuació-percentatge de beca  (TAULA  4) 
 

  110 punts 75% 

    90 punts 60% 

    85 punts 50% 

    75 punts 40% 

    55 punts 25% 

 
 
 
6.- En casos excepcionals, avalats  amb informe social complementària dels SBAS, es 
podrà accedir a ajuts del 100 %. 
 
 
 



Article 8 - Procediment, publicació, esmenes i resolució. 
 
El procediment de la concessió dels ajuts en règim de concurrència competitiva 
s’ajustarà al que disposen els articles 23 a 26 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i d'acord amb els principis de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques. 
 
Tots els actes d’instrucció i tràmit es faran públics en la seu electrònica de 
l’ajuntament, per a coneixement i efectes dels interessats. 
 
 
Article 9.- Obligacions de les persones beneficiàries 
 
A més de les obligacions dels beneficiaris de subvencions establertes a l’article 14.1 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els representants legals 
de la persona menor beneficiària de l’ajut de llibres de text i material escolar estan 
obligats a comunicar a l’Ajuntament l’obtenció d’altres ajuts destinats a finançar 
l’adquisició de llibres de text i material escolar 
 

El no compliment d’aquesta obligació pot comportar la denegació o l’anul·lació de l’ajut 

 
Article 10.- Forma i termini de justificació 
 
1. Per justificar els ajuts concedits, les entitats col·laboradores (centres escolars, 
comercials o AMPES) han de presentar a l’Ajuntament la documentació justificativa de 
la despesa realitzada en l’adquisició dels llibres de text i material escolar i no cobrada 
per motiu dels ajuts atorgats. 
 
6. Els documents justificatius de les despeses realitzades han de ser de l’any 2022 

 
3. Els centres escolars, comercials o AMPES que s’ocupin de la venda de llibres poden 
elaborar un document acreditatiu de la venda de llibres i material escolar, que serveixi 
com a justificació global de la compra de llibres a les famílies i que presentaran a 
l’Ajuntament un cop acabat el període de vendes.  
 
Article 11.- Pagament de l’ajut 
 
L’abonament dels ajuts concedits als beneficiaris dels ajuts per llibres es faran 
directament  a les entitats col·laboradores ( AMPA, comercial, centre escolar,…). 
 
 
 
Signat electrònicament, 

 


