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BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ESCOLARS 
MUNICIPALS A ALUMNES 

1. OBJECTE DE LES BASES 

L’objecte d’aquestes Bases específiques és ordenar i regular l’atorgament dels 
diferents tipus d’ajuts per a alumnes que concedeix l’Ajuntament dels Pallaresos. 

 

2. CARÀCTER DELS AJUTS 

Els ajuts es sol·licitaran amb caràcter individual, per cada alumne/a i es podran 
demanar per diferents conceptes. 

Els imports dels ajuts seran fixes amb caràcter general, esdevenint com a màxims en 
cas que el número de sol·licituds sobrepassi l’import total de la partida pressupostària 
afectada, i reduint-se proporcionalment en cas que la quantitat assignada superi la 
pressupostada. Es prendrà com a referència el tram de renda econòmica de l’ unitat 
familiar que correspongui i en base a la puntuació obtinguda en la baremació dels 
criteris objectius de valoració. En qualsevol cas, l’ajuda per cada alumne no podrà 
excedir l’import màxim de 390 € per alumne/a. 

 

3. TIPOLOGIA D’AJUTS 

1) Ajuts individuals per material escolar fungible i didàctic per a l’alumnat de les etapes 
d’educació obligatòria escolaritzats en centres educatius públics. 

2) Ajuts individuals per llibres de l’alumnat escolaritzat en educació infantil (P3, P4 i 
P5) de centres educatius públics. 

3) Ajuts individuals per llibres de l’alumnat escolaritzat en educació primària (1r, 2n, 3r, 
4rt, 5è i 6è curs) de centres educatius públics, així com el reciclatge de llibres escolars. 

4) Ajuts individuals per llibres electronics de l’alumnat escolaritzat en educació 
secundaria de centres educatius públics.. 

5) Ajuts pel servei d’escolarització d’alumnes a l’escola bressol municipal Llar de colors 
(corresponent a la matrícula i material escolar). 

6) Ajuts individuals per casal d’estiu per l’alumnat escolaritzat en educació infantil (P3, 
P4 i P5) i educació primària (1r, 2n, 3r, 4rt, 5è i 6è curs) dels centres educatius públics. 

7) Ajuts individual per a excursions i colònies per l’alumnat escolaritzat en educació 
infantil, primaria i secundaria de centres esducatius públics. 

8) Ajuts per al suport informàtic (tablet o netbook) de l’alumnat escolaritzat en educació 
secundaria dels centres educatius públics. 

. 

4. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS 

Podran sol·licitar aquests ajuts els pares/mares o responsables legals de tots aquells 
alumnes que compleixin els requisits següents: 

a) L’alumne/a ha d’estar empadronat/da i viure al municipi dels Pallaresos amb una 
antiguitat mínima d’un any. 



b) L’alumne/a ha d’estar escolaritzat/da en un centre educatius públics d’educació 
infantil, primària o secundaria. 

c) El nivell de renda de tots els membres de l’ unitat familiar en l’any anterior a la 
sol·licitud no podrà haver superat els següents llindars: 

 

 

Unitat familiar i/o 

unitat de convivència 

Llindar Renda  

2 membres: 2,5xIRSC* 19.919,32 € 

3 membres: 3,0xIRSC* 23.903,19 € 

4 membres: 3,5xIRSC* 27.887,05 € 

5 membres: 4,0xIRSC* 31.870,92 € 

6 membres: 4,5xIRSC* 35.854,78 € 

7 membres: 5,0xIRSC* 39.838,65 € 

8 membres: 5,5xIRSC* 43.822,51 € 

Més de 8 membres: 6,0xIRSC* 47.806,38 € 

 

L’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) per al 2011 = 7.967,73 €/any 

Per unitat familiar s’entén un grup de convivència per vincle de matrimoni o relació 
estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins a segon grau de parentiu en 
relació a l’alumne/a i es tindran en compte els ingressos de tots els membres. 

Per unitat de convivència s’entén el conjunt de dues o més unitats familiars que 
conviuen en el mateix domicili. Només es tindrà en compte, al còmput d’ingressos, tots 
els membres de la unitat de convivència, si les diferents unitats familiars tenen una 
relació de consanguinitat, adopció o afinitat fins a un segon grau de parentiu en relació 
a l’alumne/a. 

En cas de divorci o separació legal dels pares, no serà membre computable aquell 
progenitor que no convisqui amb la persona sol·licitant, però si sumarà la pensió que 
aboni en concepte d’aliments. No obstant això, té la consideració de membre 
computable, si s’escau, la nova persona cònjuge o unida per relació anàloga, la renta 
del qual s’inclou dins del còmput de renta familiar. 

d) El sol·licitant no podrà tenir deutes pendents de pagament amb els centres escolars 
on està escolaritzat l’alumne/a, llevat que per aquests deutes es tingui concedit per 
part del propi centre o l’AMPA, l’ajornament, el fraccionament o la seva suspensió. Per 
tal de donar compliment a aquest punt, l’ajuntament podrà contactar amb els centres i 
associacions a fi de realitzar les comprovacions pertinents.  

d) El sol·licitant ni altres integrants de l’ unitat familiar no podran tenir deutes pendents 
de pagament en període executiu amb l’ hisenda municipal, llevat que aquests tinguin 
concedit vàlidament per l’Ajuntament, l’ajornament, el fraccionament o la seva 
suspensió. 

 

5. SOL·LICITUDS I TERMINIS 

L’admissió de sol·licituds es farà a l’Ajuntament en horari de 9 a 13h de dilluns a 
divendres i dimarts tarda de 17h a 19,30h. 
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Els terminis d’admissió ordinària seran: 

Del 15 de setembre al 15 d’octubre, ambdós inclosos 

S’estableix un segons termini, durant el mes de juny per les excursions, colònies i 
casal d’estiu del 15 al 30 de juny. 

 

6. DOCUMENTACIÓ A APORTAR 

- El document identificatiu (DNI, targeta de residencia o numero d’identificació de 
persones estrangeres o el passaport) de la persona que signa la sol·licitud. 

- Fotocopia del llibre de família. 

- Certificat de convivència. 

- Model de sol·licitud degudament complimentat i signat. 

- Certificat expedit pel centre escolar on consti el nom de l’alumne/a i el curs escolar en 
el que es troba matriculat. 

- Model d’autorització signat per tots els membres majors d’edats computables de la 
unitat familiar, per a sol·licitar a l’Agència Tributària la comprovació del nivell de renda 
familiar. 

- Declaració de responsabilitat degudament complimentada i signada. 

- Document justificatiu de la despesa per la que es demana la subvenció. 

- En cas de divorci o separació legal dels pares, cal aportar sentència de separació o 
divorci. En cas d’al·legar incompliment en el pagament de pensió d’aliments, cal 
acreditar-ho. 

Si la documentació fos incompleta es requerirà al sol·licitant que la completi en la 
forma que correspongui en un termini de 10 dies hàbils a comptar des de la notificació 
del requeriment. En cas de no fer-ho, s’arxivarà la petició sense més tràmit. 

Totes aquelles sol·licituds presentades amb posterioritat al termini obert de la 
convocatòria, només podran ser ateses en el cas d’escolaritzacions posteriors i 
supeditades a la disponibilitat pressupostària, una vegada tramitades la resta de 
sol·licituds. 

 

7. ORGAN COMPETENT PER A LA VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 

El procediment de concessió dels ajuts regulats en aquestes bases es tramitarà en 
règim d’atorgament directe. 

L’instructor del procediment serà la persona titular de la regidoria de l’àmbit 
d’educació. 

La Comissió de valoració estarà formada pels membres següents:  

President:  El/la Alcalde/ssa. 

Vocals: Regidor/a d’hisenda. 

  Regidor/a d’educació. 

  El/la Secretari/a Interventor/a. 



Secretari: La secretària General o un funcionari en el que es delegui. 

 

8. CRITERIS OBJECTIUS PER A LA BAREMACIÓ DE SOL·LICITUDS 

Segons el còmput d’ingressos de tots els membres de l’unitat familiar, s’establiran tres 
trams de renda que serviran alhora per determinar si l’alumne/a pot beneficiar-se de 
l’ajut en no superar el llindar de renda. 

 

Unitat Familiar 

 

Tram renda I 

 

Tram renda II 

 

Tram renda III 

 

2 membres: 2,5xIRSC 19.919,33 € 2,0xIRSC 15.935,46 € 1,5xIRSC 11.951,60 € 

3 membres: 3,0xIRSC 23.903,19 € 2,5xIRSC 19.919,33 € 2,0xIRSC 15.935,46 € 

4 membres: 3,5xIRSC 27.887,06 € 3,0xIRSC 23.903,19 € 2,5xIRSC 19.919,33 € 

5 membres: 4,0xIRSC 31.870,92 € 3,5xIRSC 27.887,06 € 3,0xIRSC 23.903,19 € 

6 membres: 4,5xIRSC 35.854,79 € 4,0xIRSC 31.870,92 € 3,5xIRSC 27.887,06 € 

7 membres: 5,0xIRSC 39.838,65 € 4,5xIRSC 35.854,79 € 4,0xIRSC 31.870,92 € 

8 membres 5,5xIRSC 43.822,52 € 5,0xIRSC 39.838,65 € 4,5xIRSC 35.854,79 € 

+8 membres: 6,0xIRSC 47.806,38 € 5,5xIRSC 43.822,52 € 5,0xIRSC 39.838,65 € 

 

L’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) per al 2011 = 7.967,73 €/any 

 

9. QUANTIA INDIVIDUALS DELS AJUTS 

Per tal de determinar la quantia de l’ajut individual que correspon a cada alumne/a, es 
tindrà en compte el tram de renda de l’ unitat familiar (I, II o III). 

 

Tipus d’ajuts Tram renda I Tram renda II Tram renda III 

Material escolar fungible o didàctic  15 € 30 € 45 € 

Llibres escolars  educació infantil (P3, P4 i P5) 40€ 50€ 60€ 

Llibres escolars  educació primària (1r, 2n, 3r, 
4rt, 5è i 6è curs) o reciclatge de llibres 

150 € 200 € 250 € 

Llibres electronics  educació secundaria 25€ 35€ 45 € 

Suport informàtic (tablet o netbook) 150€ 200€ 250€ 

Excursions i colònies 30 € 60 € 90 € 

Casal d’Estiu Municipal (setmanal) 12 €  24 € 36 € 

Escolarització E. Bressol (matricula i material) 150 € 175 € 200 € 

 

10. RESOLUCIÓ 

Valorades les sol·licituds per la comissió de valoració, el/la regidor/a d’educació 
elevarà una proposta d’acord a la Junta de Govern Local, o a l’òrgan competent per a 
resoldre. 
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La resolució dels ajuts es notificarà als interessats en el termini màxim de tres mesos. 
A partir d’aquest termini el silenci administratiu s’entendrà com a denegatori. 

 

11. ACCEPTACIÓ 

Els ajuts concedits s’entendran acceptats plenament en els termes i condicions 
establertes en aquestes Bases i, per tant, tindran plena efectivitat, si en el termini de 
10 dies hàbils des de la notificació de la concessió no es manifesta per part del 
beneficiari la seva renúncia explícita. 

 

12. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 

Els beneficiaris estaran obligats a comunicar qualsevol canvi de situació que modifiqui 
les condicions establertes en aquestes bases. 

En els supòsits que es demostri, per qualsevol mitjà, la falsedat de les dades que 
figuren en la sol·licitud o l’incompliment de les obligacions del beneficiari, es revocarà 
l’ajut. 

Constitueix una infracció molt greu l’obtenció d’una subvenció falsejant les condicions 
requerides per a la seva concessió o amagant les que l’hagin impedit o limitat que 
comportarà el fet que no es pugui presentar per rebre cap ajuda municipal durant els 
propers 2 anys. 

 

13. COMPATIBILITAT AMB ALTRES AJUTS 

Els ajuts atorgats per les presents bases seran compatibles amb altres subvencions, 
ajuts, recursos o ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat, sempre i quan mai la 
suma de tots ells no se superi el 100% de l’import de la despesa subvencionada. 

En cas de concurrència d’ajuts o subvencions per part d’altres administracions o 
entitats i se superi el 100% de l’import de la despesa subvencionada, la subvenció 
municipal es reduirà fins l’import que no ultrapassi dita quantitat. 

 

14. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

L’import màxim destinat a l’atorgament de les subvencions regulades en aquestes 
bases és de 14.500€ amb càrrec a la partida pressupostària 323 48100  “Ajuts llibres 
escolars”, del pressupost de la corporació per a l’exercici 2013. Quan l’import superi el 
límit màxim establert es farà un repartiment proporcional respecte al número d’ajuts. 
 
15. FORMA DE PAGAMENT 

El pagament dels ajuts s’efectuarà directament a la famílies segons l’import atorgat 
mitjançant transferència bancària, informada i autoritzada per aquestes en la 
sol·licitud. 

Els ajuts corresponents a l’escolarització d’alumnes en l’escola bressol municipal Llar 
de Colors, només es farà efectiu a les famílies l’import corresponent als mesos dels 
quals ja hagin abonat la quota total. A partir de la resolució de la convocatòria 
corresponent, com que l’acord s’haurà notificat a la Regidoria d’Ensenyament, aquesta 
aplicarà el descompte corresponents a la quota d’escolarització. 



 

16. RÈGIM JURÍDIC 

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les 
Disposicions Legals vigents en matèria de règim local. 

- Ordre EHA/4077/2005, de 26 de desembre, sobre reintegraments de pagaments 
indeguts. 

- Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya. 

- Llei 18/2003, de 4 de juliol de suport a les famílies. 

- Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. 

 
 
Els Pallaresos, 18 d’abril de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Maria Nolla Cabellos 
Alcalde  
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