BASES REGULADORES DELS AJUTS ESCOLARS MUNICIPALS I
CONVOCATÒRIA DELS CORRESPONENTS AL CURS ESCOLAR 2018/2019

LA

Article 1. Marc legal
La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, disposa que són principis del sistema educatiu
espanyol, entre d’altres, la qualitat de l’educació per a tot l’alumnat, independentment
de les seves condicions i circumstàncies, així com l’equitat que garanteixi la igualtat
d’oportunitats, la inclusió educativa, la igualtat de drets i oportunitats que ajudin a
superar qualsevol discriminació i l’accessibilitat universal a l’educació, i que actuï com a
element compensador de les desigualtats personals, culturals, econòmiques i socials,
amb especial atenció a les que es derivin de qualsevol tipus de discapacitat.
L’article 84.2 m) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica
6/2006, de 19 de juliol, disposa que els ens locals tenen competència pròpia en la
matèria de regulació i prestació de serveis d’atenció a les persones i dels serveis socials
públics d’assistència primària, entre d’altres.
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, al seu article 3.3 defineix que els
serveis socials adrecen la seva activitat especialment a la prevenció de situacions de
risc, a la compensació de dèficits de suport social i econòmic i de situacions de
vulnerabilitat, entre d’altres.
La Llei 12/2007 en el seu article 4.a) descriu com a objectiu de les polítiques socials la
detecció de necessitats socials i en el seu article 4.e) l’afavoriment de la igualtat per
eliminar discriminacions per circumstàncies socials arbitràries. I finalment en el seu
article 4.k) descriu la importància de lluitar contra l’estigmatització dels col·lectius
desfavorits.
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que correspon als municipis,
entre d’altres, complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics, que són el primer
nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i
els àmbits familiar i social.
La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Catalunya, estableix com a principi rector
del sistema educatiu la universalitat i l’equitat com a garantia d’oportunitats i la integració
de tots els col·lectius, basada en la corresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb
fons públics.
Atès que és competència municipal la prestació del servei de conformitat a l’establert al
Decret Llei 2/2003 Article 66.2 i a la Llei de Bases del Règim Local 7/1985 Article 25.2.K.
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Article 2. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regir la convocatòria per a l’atorgament dels Ajuts
Escolars Municipals que tot seguit es relacionen, adreçats als infants i joves
empadronats a Caldes d’Estrac i escolaritzats en centres públics i privats concertats
d’educació primària i secundària obligatòria, i/o aquells infants i joves empadronats a
Caldes d’Estrac que participin en algun Casal – Campus d’Estiu del municipi, que es
trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.
Els ajuts individuals que regeixen aquesta convocatòria són els següents:
 Ajuts Municipals de Casals i Campus d’Estiu
 Ajuts Municipals de Llibres i Material Escolar
 Ajuts Municipals de Suport a les Activitats Escolars
Els ajuts individuals atorgats es destinaran íntegrament a minorar les despeses, en els
conceptes abans relacionats, a càrrec de les famílies, en especial aquelles en situació
de necessitats socials i/o econòmiques, durant el curs 2018/2019.
Article 3. Persones beneficiàries
3.1.
a) Pel que es refereix als Ajuts Individuals de Casals i Campus d’Estiu, poden ser
beneficiaris aquells infants empadronats a Caldes d’Estrac i participin en Casals –
Campus d’Estiu organitzats per entitats sense ànim de lucre del municipi.
No s’acceptaran sol·licituds referents a Casals i/o Campus d’Estiu d’altres
municipis tot i que l’infant estigui empadronat a Caldes d’Estrac.
b) Pel que es refereix als Ajuts Individuals de Llibres i Material Escolar, poden ser
beneficiaris els infants i joves empadronats a Caldes d’Estrac i escolaritzats en centres
públics i/o privats-concertats d’educació primària i secundària, que es trobin en una
especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.
c) Pel que es refereix als Ajuts Individuals de Suport a les Activitats Escolars, poden
ser beneficiaris els infants i joves empadronats a Caldes d’Estrac i escolaritzats en
centres públics i/o privats-concertats d’educació primària i secundària, que es trobin en
una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

3.2 Poden sol·licitar els ajuts esmentats els pares, les mares, els tutors legals o les
persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones
beneficiàries.
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Article 4. Requisits
4.1. A més de reunir les condicions per ser persona beneficiària, previstes en l’article 3
d’aquestes Bases, per poder rebre l’ajut cal:
a) Presentar la sol·licitud i la documentació obligatòria, així com aquella
documentació que sigui procedent de cada cas, prevista en l’article 8 d’aquestes
bases, en els terminis i la forma establerts.
b) L’infant o jove ha d’estar empadronat i residir al municipi de Caldes d’Estrac.
c) No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altres administracions o ens públic.
d) Tenir una renda neta per membre de la unitat familiar, igual o inferior a l’indicador
de renda de suficiència de Catalunya, és a dir, 569,12€ mensuals.569,12 euros
(*)Per membre de la unitat familiar s’ha d’entendre aquelles persones que constin en el
certificat de convivència aportat d’acord amb les previsions de l’Article 7.
(*)La renda neta mensual per membre de la unitat familiar és el resultat de la divisió del
total d’ingressos nets percebuts per la unitat familiar l’any 2017 entre catorze.
Nogensmenys, pel cas que s’acrediti, a la renda neta mensual de la unitat familiar, s’hi
pot restar fins a un màxim de sis-cents euros (#600,00€#) en concepte de despeses
mensuals de préstec hipotecari o de lloguer de l’habitatge on resideixi la persona
beneficiària.
Aquests requisits s’han de complir en el moment de presentar la sol·licitud. La
modificació d’aquestes circumstàncies pot comportar la revocació de l’ajut, d’acord amb
les previsions de l’Article 14 d’aquestes Bases.
Article 5. Convocatòria / Calendari de presentació de sol·licituds. Import dels
ajuts.
5.1 Per al curs escolar 2018/2019, els terminis de presentació de sol·licituds per als
Ajuts Individuals ressenyats en aquestes bases són els següents:





Ajuts Individuals de Casals i Campus d’Estiu: del dia 7 al 18 de maig de 2018
(ambdós inclosos)
Ajuts Individuals de Llibres i Material Escolar: del dia 7 al 18 de maig de 2018
(ambdós inclosos)
Per als alumnes d’incorporació posterior a l’inici del curs escolar, ho podran
sol·licitar en el període comprès entre el dia 1 d’octubre i 30 de Novembre de
2018, ambdós inclosos.
Ajuts Individuals de Suport a les Activitats Escolars: del dia 7 al 18 de maig de
2018 (ambdós inclosos)
Per als alumnes d’incorporació posterior a l’inici del curs escolar, ho podran
sol·licitar en el període comprès entre el dia 1 d’octubre i 30 de Novembre de
2018, ambdós inclosos
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5.2 Els imports dels ajuts varien en funció dels costos d’allò pel que es sol·licita l’ajut.
Tot i així, s’atorgarà un màxim del 75% dels costos totals, segons els barems econòmics
i sociofamiliars establerts en aquesta convocatòria, i que més endavant s’especifiquen,
i sempre segons la capacitat pressupostària de què es disposa.
Respecte els Ajuts de Llibres i material Escolar: El còmput del cost de llibres de la ESO
es farà en funció dels llibres de les matèries obligatòries.
Respecte els Ajuts de Suport a les Activitats Escolars hi hauran uns topalls màxims
establerts en #60,00€# -seixanta euros- per alumnes en el cas d’Educació Primària i en
#100,00€# -cent euros- per alumne en el cas d’Educació Secundària Obligatòria (ESO)
5.3. Els imports dels ajuts 2018/2019 aniran a càrrec de les següents partides
pressupostàries:




Ajuts Individuals de Casals i Campus d’Estiu: partida 15.2310.48014
denominada “Beques Educatives”
Ajuts Individuals de Llibres i Material Escolar: partida 15.2310.48014
denominada “Beques Educatives”
Ajuts Individuals de Suport a les Activitats Escolars: partida 15.2310.48014
denominada “Beques Educatives”

5.4 L’import dels ajuts aprovats s’abonarà directament al compte corrent de l’entitat o
centre escolar que gestioni la compra de llibres i material escolar, l’entitat que organitzi
el Campus o Casal d’Estiu, el centre escolar en el cas d’Ajuts de Suport a les Activitats
Escolars.
En cap cas s’abonarà els ajuts directament a les famílies beneficiàries.
Les entitats perceptores dels ajuts justificaran degudament els mateixos amb la
documentació que correspongui.

Article 6. Sol·licituds
6.1 Els impresos de sol·licitud es podran trobar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i al web municipal. Així mateix, des de l’Àrea d’Acció
Social de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac es trametran les sol·licituds als diversos
centres escolars i/o entitats per tal que en puguin fer difusió entre les famílies del
municipi.
6.2 Les sol·licituds es podran presentar en els terminis esmentats a l’Article 5.1
d’aquestes bases.
Cal presentar la sol·licitud en els models normalitzats degudament complimentada amb
totes les dades que s’hi sol·liciten i que figuren als Annexes d’aquestes bases, juntament
amb la documentació que acredita les circumstàncies que s’al·leguen i que figura a
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l’Article 7 d’aquestes bases.
6.3 Les sol·licituds també es poden presentar en qualsevol de les maneres que preveu
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu.
6.4 En qualsevol cas, la documentació relacionada en aquestes bases estarà disponible
al web de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac a l’adreça electrònica: www.caldetes.cat
Article 7. Documentació
A les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació que acredita les circumstàncies que
s’al·leguen, mitjançant fotocòpia i aportant l’original per a la seva comprovació a l’hora
de registrar la sol·licitud.
La documentació requerida és la següent:
Cal presentar la documentació referida als ingressos de la unitat familiar de tots
els membres majors de 16 anys que consten al certificat municipal de convivència.
S’exclou específicament l’acreditació de les circumstàncies al·legades amb la
presentació de declaracions jurades.
1. Documentació econòmica:
 Declaració presentada de l’IRPF de l’any anterior al de la convocatòria. En cas de no tenir l’obligatorietat de presentar-la, certificat d’imputacions
de l’exercici anterior expedit per l’Agència Tributària (Hisenda).
Així mateix, en aquest cas, caldrà aportar la següent documentació:
a)
En cas de ser treballador fix, els fulls de salari o certificat
equivalent dels últims 6 mesos.
b)
En cas de ser treballador temporal, els fulls de salari dels
últims 6 mesos i el contracte de treball.
c)
En cas de treballar per compte propi (autònom), certificat
d’imputacions de l’exercici anterior.
d)
En cas de trobar-se a l’atur, certificat del Servei d’Ocupació
de Catalunya amb els períodes d’inscripció i de recepció de
prestacions i/o subsidis per atur i la quantia que es perceben.
e)
En cas de ser pensionistes, certificat de pensió.
f)
Certificat de vida laboral.
- En el cas d’haver presentat la declaració de l’IRPF de l’any anterior
però la situació econòmica i laboral hagués canviat substancialment,
caldrà aportar la documentació abans relacionada corresponent als
últims 6 mesos.
 Els 3 darrers rebuts de la hipoteca o lloguer de l’habitatge on resideixi la
persona beneficiària, si és el cas. Cal que en el rebut quedi especificat el
nom de la persona titular així com l’adreça de l’habitatge.
2. Documentació personal, familiar i social:
 DNI/NIE, permís de residència o passaport de tots els membres de la
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unitat familiar
Certificat municipal de convivència on hi consti la persona beneficiària.
En els casos en què convisquin més d’una unitat de convivència en el
mateix domicili, es dividirà l’import referent a les despeses d’habitatge
entre el nombre d’unitats de convivència presents.
Document justificatiu de l’entitat que organitza el casal-Kmpus d’estiu
conforme l’infants/ els infants esta/están inscrits. ( per a les sol·licituds
de Casal Campus)
Carnet de família nombrosa i/o carnet de família monoparental, si és el
cas.
Llibre de família.
En cas de situació familiar de separació de fet, el document notarial o la
fotocòpia d’interposició de la demanda o altres documents que demostrin
aquesta situació.
Si la situació de separació és legal o bé hi ha divorci, la resolució judicial
que determini aquesta situació, incloent-hi el conveni regulador.
En el cas d’incompliment de l’obligació de pagament de la pensió
d’aliments, documentació acreditativa de la reclamació de la pensió
d’aliments. En el seu defecte, es comptabilitzarien com a ingressos de la
unitat familiar els que s’estableixin en el conveni regulador.
En cas de diversitat funcional, física, psíquica o sensorial d’algun dels
membres de la unitat familiar, certificats que acreditin aquestes
circumstàncies i el seu grau.
En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat familiar, informes
mèdics o altres documents que ho acreditin, dels darrers sis mesos
anteriors a la convocatòria, excepte en els casos de malalties
degeneratives en què la data de la documentació acreditativa serà
indiferent.
En cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació
acreditativa d’aquest fet.
En cas de reconeixement de situacions de dependència, la resolució
acreditativa del grau de dependència. En cas de no haver-la rebut, la
sol·licitud i l’informe mèdic corresponent.
En casos de situacions de violència de gènere, la documentació
acreditativa, d’acord amb les previsions de l’article 33 de la Llei 5/2008,
de 24 d’abril.

*Els certificats i/o informes que es presentin per a l’acreditació de les circumstàncies que
s’al·leguen no poden tenir una data d’emissió superior a 3 mesos anteriors a la data de
presentació de la sol·licitud d’Ajuts.
*En el cas d’incompatibilitat horària laboral que produeix una necessitat específica
d’assistència al Casal – Campus d’Estiu, cal aportar certificat de l’empresa on
s’especifiquin els horaris laborals, degudament signat i segellat.
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*En relació als Ajuts Individuals de Llibres i Material Escolar dels alumnes que cursen
Educació Secundària Obligatòria, atès que algunes associacions de mares i pares i/o
associacions de famílies porten a terme mercats de segona mà, cal que els sol·licitants
aportin relació de llibres de text necessaris per al curs escolar amb l’import dels mateixos
i, certificat del/de la President/a de l’AMPA/AFA, degudament signat i segellat, on s’hi
especifiqui els llibres adquirits a través dels mercats de segona mà organitzats per
l’entitat i l’import total abonat a aquest efecte.
L’import resultant de l’ajut, en aquest cas, tampoc s’abonarà directament a les famílies
sol·licitants sinó que s’abonarà al centre escolar on estigui escolaritzat/da el jove, qui
pactarà amb la família la utilització del recurs econòmic.
La documentació relacionada es considera imprescindible per poder valorar la
sol·licitud.
Només cal presentar un sol cop la documentació quan es sol·licitin diversos ajuts.
Tota la documentació relacionada anteriorment es presentarà juntament amb la
sol·licitud dins el termini establert a la convocatòria. En aquells casos en què es
presentin mancances de documentació per a la valoració de l’expedient, des de l’Àrea
corresponent es reclamarà degudament la presentació de la mateixa, que haurà de ser
presentada al Registre Municipal de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac en el termini màxim
de 7 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació del llistat.
En cas de no presentar adequadament la documentació reclamada, la sol·licitud
s’entendrà com a desistida.
Article 8. Criteris d’adjudicació
Els Ajuts Individuals s’atorgaran:
8.1. Segons la puntuació obtinguda de l’aplicació dels barems descrits en aquestes
bases.

8.2. Prioritzant les puntuacions més altes sobre les més baixes.

8.3. Adjudicant-se els ajuts a trams sencers de puntuació.
8.4. La nota de tall s’assignarà en funció de la disponibilitat pressupostària.
Els ajuts s’atorgaran sense necessitat d’esgotar la totalitat de la despesa màxima
autoritzada a les partides pressupostàries corresponents.
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Article 9. Tramitació
9.1. Un cop presentades les sol·licituds juntament amb la documentació annexa, l’Àrea
d’Acció Social de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac les revisarà.
9.2. L’Ajuntament de Caldes d’Estrac ha de valorar, de conformitat amb els barems
establerts a l’article 13, les sol·licituds amb la documentació aportada que compleixin
els requisits fixats en aquestes bases.
Les sol·licituds presentades fora del termini, establert en l’article 5 de les presents bases,
seran denegades.
La documentació relacionada a l’article 7 d’aquestes bases es considera imprescindible
per poder valorar la sol·licitud.
Per a les sol·licituds presentades amb mancances de documentació, s’estableix un
termini de 10 dies hàbils des de la publicació del llistat per aportar la documentació i
esmenar la sol·licituds presentades.
9.3. L’Àrea d’Acció Social proposarà a la Junta de Govern Local l’atorgament dels Ajuts
Individuals, d’acord amb la puntuació obtinguda en aplicar les regles de baremació de
l’article 13 i els criteris d’adjudicació previstos en l’article 8.
9.4. El termini màxim per resoldre les sol·licituds de 6 mesos a comptar de la data de
finalització del termini de presentació de sol·licituds.
9.5. L’Ajuntament de Caldes d’Estrac publicarà llistats, via anuncia a la web municipal,
a les persones sol·licitants la resolució. Primerament per determinar l’acceptació,
denegació o necessitat d’esmena de les sol·licituds. Posteriorment un segon llistat amb
la resolució de les sol·licituds.
Aquests llistats es faran amb el número de Registre d’entrada de les sol·licituds.
Únicament es notificarà per escrit, mitjançant carta certificada, les
denegades així com a les entitats que rebran l’abonament dels ajuts.

sol·licituds

Article 10. Sol·licituds fora de termini.
Les sol·licituds presentades fora del termini, establert en l’article 5 de les presents bases,
seran denegades.

Article 11. Recursos
Contra la resolució de la convocatòria, que és definitiva i posa fi a la via administrativa,
es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats
a partir del dia de la notificació de la mateixa.
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Potestativament, es podrà interposar prèviament recurs de reposició en el termini d’un
mes comptat des del dia de la notificació.
Article 12. Pagament
L’Ajuntament de Caldes d’Estrac transferirà als comptes corrents que designin els
centres escolars, AMPA i/o AFA, entitats que organitzin Campus o Casals d’Estiu al
municipi i entitats de menjador escolar l’import dels ajuts atorgats a les persones
beneficiàries.
En cap cas es transferirà l’import dels ajuts atorgats directament a les famílies
beneficiàries.
Els centres escolars o entitats són responsables de notificar qualsevol canvi de número
de compte corrent que pugui afectar el pagament d’aquests ajuts.
Article 13. Barem
Els barems de puntuació de les sol·licituds presentades són els següents:
Renda semestral disponible per membre de la unitat familiar
En aquest àmbit es fixa el llindar de la renda màxima de la unitat familiar d’acord
amb l’establert amb la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic, en la que s’estableix que l’indicador de renda de suficiència de Catalunya
(IRSC) és el que serveix per a valorar la situació de necessitat, per a poder tenir dret
o accés a les prestacions.
L’IRSC es fixa anualment a la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya
i, per a l’any 2017 va ser fixat en 569,12€ mensuals i 7.967,73€ anuals.
A l’aprovació d’aquestes Bases, la Generalitat de Catalunya no ha aprovat l’indicador
de renda de suficiència de Catalunya per a l’any 2018, per tant, es continuarà
utilitzant el referent a l’any 2017.
Tal i com indica l’article 15.3 “...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...”

D’acord amb aquest barem econòmic establert per la Generalitat de Catalunya, els
barems econòmics per a accedir als Ajuts Individuals Escolars de l’Ajuntament de
Caldes d’Estrac queden fixats segons la següent taula:
(Es comptabilitzen els últims 6 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud)

a)
b)
c)
d)
e)

Igual o inferior a 682,89€ semestral/persona
Entre 682,90€ i 1.365,85 € semestral/persona
Entre 1.365,86 € i 2.048,81 € semestral/persona
Entre 2.048,82 € i 2.731,77 € semestral/persona
Entre 2.731,78 € i 3.414,72 € semestral/persona

60
52,50
45
37,50
22,50

punts
punts
punts
punts
punts
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f)
-

A partir de 3.414,73 € semestral/persona

0

punts

Als ingressos de la unitat familiar es resta la despesa d’habitatge fins a un màxim de
600,00€/mes.
En el cas de 0 punts, només es continua tramitant l’ajut en aquells casos d’alt risc
social (que l’Àrea de Serveis Socials hagi puntuat amb un mínim de 7 punts).

1. Situació familiar:
a) Família nombrosa especial (amb carnet acreditatiu)
b) Família nombrosa general (amb carnet acreditatiu)
c) En cas de 2 menors
(Nombre de menors de divuit anys que convisquin amb els
ascendents, siguin o no comuns, inclòs el nen/a sol·licitant)
d) Família monoparental especial (amb carnet acreditatiu)
e) Família monoparental general (amb carnet acreditatiu)

f)

Família d’acollida

2. Barems de salut:
a) Sol·licitant amb una disminució amb certificat del
CAD inferior al 33%
b) Sol·licitant amb una disminució amb certificat del
CAD entre el 33% i el 59%
c) Sol·licitant amb una disminució amb certificat del
CAD del 60% o superior
d) Persones disminuïdes al nucli familiar (amb certificat CAD

3 punts
2 punts
1 punt

3 punts
2 punts
2 punts

2 punts
3 punts
4 punts
2 punts

i/o grau de dependència, exclòs el sol·licitant)

3.
3.a) Sol·licitant escolaritzat mitjançant resolució dels Serveis Territorials
d’Educació amb condició de desfavorit social o cultural (També valorat en el cas de
nouvinguts)

2 punts
3.b) En les sol·licitud d’Ajut de Casal – Kmpus d’Estiu, per necessitat d’assistència
a l’activitat degut a incompatibilitat horària laboral
2 punts
4. Per existència de vulnerabilitat d’un o més d’aquests àmbits fonamentals:
(A valorar per Serveis Socials)
1. Econòmic laboral, 2. Residencial i familiar, 3. Sòciosanitari, 4. Educació, 5. Ciutadania

2 punts
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5. Criteris i barems de risc social (a valorar per Serveis Socials) de 0 a 10 punts.
Aquesta puntuació, que valorarà l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Caldes
d’Estrac, aportant els informes corresponents, s’extreurà en base als indicadors de risc
estipulats a la llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència, i desenvolupats a l’ ORDRE BSF/331/2013, de 18 de desembre:
a) La manca d’atenció física o psíquica de l’infant o l’adolescent pels
progenitors, o pels titulars de la tutela o de la guarda, que comporti un
perjudici lleu per a la salut física o emocional de l’infant o l’adolescent.
b) La dificultat greu per a dispensar l’atenció física i psíquica adequada a l’infant
o l’adolescent per part dels progenitors o dels titulars de la tutela o de la
guarda.
c) La utilització, pels progenitors o pels titulars de la tutela o de la guarda, del
càstig físic o emocional sobre l’infant o l’adolescent que, sense constituir un
episodi greu o un patró crònic de violència, en perjudiqui el desenvolupament.
d) Les mancances que, pel fet que no poden ésser adequadament
compensades en l’àmbit familiar, ni impulsades des d’aquest mateix àmbit
per a llur tractament mitjançant els serveis i recursos normalitzats, puguin
produir la marginació, la inadaptació o el desemparament de l’infant o
l’adolescent.
e) La manca d’escolarització en edat obligatòria, l’absentisme i l’abandó
escolar.
f) El conflicte obert i crònic entre els progenitors, separats o no, quan anteposen
llurs necessitats a les de l’infant o l’adolescent.
g) La incapacitat o la impossibilitat dels progenitors o els titulars de la tutela o
de la guarda de controlar la conducta de l’infant o l’adolescent que provoqui
un perill evident de fer-se mal o de perjudicar terceres persones.
h) Les pràctiques discriminatòries, pels progenitors o titulars de la tutela o de la
guarda, contra les nenes o les noies, que comportin un perjudici per a llur
benestar i llur salut mental i física, incloent-hi el risc de patir l’ablació o la
mutilació genital femenina i la violència exercida contra elles.
i) Qualsevol altra circumstància que, en el cas que persisteixi, pugui
evolucionar i derivar en el desemparament de l’infant o l’adolescent.
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Per concretar aquests indicadors, l’Àrea de Serveis Socials es basarà en els indicadors
per detectar les situacions de risc i de desemparament definides en els articles 102 i 105
de la Llei 14/2010, de 27 de maig i estipulats a l’ORDRE BSF/331/2013, de 18 de
desembre:

SITUACIONS DE RISC I DE DESEMPARAMENT
Manca d’escolarització, absentisme o abandó escolar
L’infant o l’adolescent falta a classe, totalment o parcialment, de forma continuada en el temps i sense justificació; presenta
retards continuats.
Els progenitors, tutors o guardadors no actuen quan el fill/a de menys de 16 anys no acudeix al centre escolar.
Els progenitors, tutors o guardadors són causants de les faltes d’assistència o absentisme escolar de l’infant o adolescent.
L’infant o adolescent no està matriculat o ha abandonat l’escolaritat en l’etapa obligatòria.
Situació compatible amb negligència
Els progenitors, tutors o guardadors manifesten despreocupació i/o desconeixement de les necessitats bàsiques de l’infant o
l’adolescent.
Els progenitors, tutors o guardadors no manifesten interès ni ofereixen suport en els processos d’aprenentatgede l’infant o
l’adolescent.
L’infant o l’adolescent presenta una alimentació deficient, manca d’higiene i/o roba inadequada per l’època de l’any.
L’infant o l’adolescent presenta símptomes evidents de desnutrició.
L’infant o l’adolescent presenta absència de les atencions mèdiques bàsiques o de rutina (no fa les revisions, no està vacunat,
no segueix tractaments prescrits, té ferides sense curar, va malalt a l’escola,etc.)
L’infant o l’adolescent no rep el tractament i/o el seguiment que requereix la seva malaltia, amb repercussió greu per a la
seva salut.
Alteracions conductuals o dany emocional de l’infant o l’adolescent, sense actuació o resposta dels progenitors, tutors o
guardadors.
Manca d’unes condicions d’habitabilitat mínimes al domicili (de subministraments bàsics, habitatge insalubre, desordre, etc.)
La vida familiar és caòtica (absència de pautes, d’horaris, etc.)
Els progenitors, tutors o guardadors el porten a llocs i en horaris inapropiats o el deixen a càrrec de persones que no
garanteixen la seva cura.
Freqüent manca de supervisió o supervisió inadequada (per exemple freqüents accidents domèstics, llargues estones sol, etc.)
dels progenitors, tutors o guardadors.
L’infant o l’adolescent té manca d’adults referents estables (excessius canvis en les relacions familiars)
Els progenitors, tutors o guardadors no proporciones experiències enriquidores o educatives fora de l’àmbit escolar, amb
repercussions en el desenvolupament de l’infant o l’adolescent.
Els progenitors, tutors o guardadors no han inscrit l’infant o l’adolescent al Registre civil o el deixen indocumentat.
Infant o adolescent sense referents familiars al territori.

Situació compatible amb abandonament
Els progenitors, tutors o guardadors consenten i/o indueixen l’infant o l’adolescent a abandonar la llar familiar.
Els progenitors, tutors o guardadors han abandonat o renunciat explícitament o de forma manifesta l’infant o l’adolescent
(la renúncia només és possible durant el primer mes de vida)
Els progenitors, tutors o guardadors abandones o desapareixen de manera injustificada o deliberada.

Situació compatible amb maltractament psíquic i emocional
L’infant o l’adolescent presenta dany emocional (molt baixa autoestima, passivitat, endarreriment maduratiu, baix rendiment
escolar, etc.) com a possible conseqüència de l’actuació dels progenitors, tutors o guardadors.
Els progenitors, tutors o guardadors culpabilitzen l’infant o l’adolescent.
Els progenitors, tutors o guardadors mostren rebuig explícit per l’infant o l’adolescent.
Els progenitors, tutors o guardadors menyspreen i/o insulten l’infant o l’adolescent.
Els progenitors, tutors o guardadors utilitzen habitualment pautes o mètodes educatius extremadament rígids o poc flexibles.
Els progenitors, tutors o guardadors tenen un alt nivell d’exigència vers l’infant o l’adolescent per sobre de les seves
possibilitats físiques, psíquiques o intel·lectuals.
Els progenitors, tutors o guardadors promouen una inversió de rols, utilitzant l’infant o l’adolescent per satisfer necessitats
pròpies de l’adult (per exemple, demanen contínuament ser cuidats, acompanyats, fer tasques domèstiques o reclamen
suport emocional).
Els progenitors, tutors o guardadors amenacen i/o atemoreixen l’infant o l’adolescent.
Els progenitors, tutors o guardadors intenten autoagredir-se o autolesionar-se davant l’infant o l’adolescent.

Situació compatible amb maltractament físic
L’infant o l’adolescent manifesta pors, angoixes, pànic davant l’adult, inhibició o retraïment desmesurat.
L’infant o l’adolescent manifesta actituds defensives o de rebuig davant l’apropament físic.
Els progenitors, tutors o guardadors utilitzen el càstig físic com a mètode educatiu habitual.
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L’infant o l’adolescent presenta lesions físiques compatibles amb maltractament físic però que no requereixen atenció mèdica.
L’infant o l’adolescent presenta lesions físiques d’origen inespecífic.
L’infant o l’adolescent ha patit pràctiques de maltractament amb conseqüències físiques, vinculades a creences, grups
religiosos o ètnics.
L’infant o l’adolescent fa ingressos múltiples amb lesions a diferents hospitals (exclòs el síndrome de Münchausen)
Hi ha un informe mèdic de la síndrome del nen sacsejat.
Els progenitors, tutors o guardadors no donen cap explicació respecte a la lesió de l’infant o l’adolescent o aquesta és il·lògica
o contradictòria.
Els progenitors, tutors o guardadors tracten d’ocultar la lesió de l’infant o l’adolescent o de protegir la identitat de la persona
responsable d’aquesta lesió.
Els progenitors, tutors o guardadors demanen assistència sanitària amb retard quan l’infant o l’adolescent presenta lesions.

Situació compatible amb abús sexual
L’infant o l’adolescent o algun membre de la família explica o manifesta la sospita que el nen/a ha patit recentment abusos
sexuals, amb contacte físic o sense (comentaris sexuals, exhibició de genitals o fotografia, vouyerisme, inducció a despullarse i masturbació), d’alguna persona del seu entorn.
Hi ha un informe d’un profesional especialitzat, d’abús sexual amb penetració, o intent de penetració o situació compatible
amb abús sexual.
L’infant o l’adolescent té un diagnòstic d’una malaltia de transmissió sexual que, per la seva edat, és compatible amb abús
sexual (per exemple, condilomes acuminats, coneguts com berrugues genitals), flux vaginal infecciós amb presencia de
clamídia o tricomones, sífilis, blennorràgia o sida no preexistent en el naixement).
L’infant o l’adolescent manifesta, de manera reiterada, una conducta sexual explícita, joc i coneixements de conductes sexuals
no apropiats per la seva edat, o coneixements sexuals sofisticats, inusuals o estranys.
L’infant o l’adolescent manté relacions secretes, reservades i excloents entre ell/a i l’adult.
Els progenitors, tutors o guardadors es mostren extremadament protectors o gelosos de l’infant o l’adolescent.
Els progenitors, tutors o guardadors són coneixedors de la situació d’abús sexual que pateix l’infant o l’adolescent i no el
protegeixen.
Els progenitors, tutors o guardadors indueixen o forcen l’infant o l’adolescent a implicar-se en qualsevol tipus d’acte sexual,
directament o com a espectador (exclou l’explotació sexual).

Situació compatible amb explotació laboral, delictiva o sexual
L’infant o l’adolescent practica de manera habitual la mendicitat, consentit, induït, amenaçat o coaccionat pels progenitors,
tutors o guardadors.
L’adolescent, de menys de 16 anys, fa qualsevol activitat econòmica (no delictiva) induït, amenaçat o coaccionat pels
progenitors, tutors o guardadors.
L’infant o l’adolescent comet actes delictius consentit, induït, amenaçat o coaccionat pels progenitors, tutors o guardadors.
Els progenitors, tutors o guardadors promouen l’exercici de la prostitució o utilitzen l’infant o l’adolescent per a material
pornogràfic.

Situació compatible amb submissió quimicofarmacèutica / síndrome de Münchausen per poders
Els progenitors, tutors o guardadors subministren i/o indueixen l’infant o l’adolescent a consumir medicaments, substàncies
tòxiques, alcohol o altres drogues.
L’infant o l’adolescent ha estat ingressat a serveis pediàtrics de diferents hospitals (no inclou l’atenció al servei d’urgències ni
el cas en què l’ingrés està relacionat amb la categoria de maltractament físic).
Els progenitors, tutors o guardadors promouen per a l’infant o l’adolescent requeriments mèdics excessius (proves, medicació,
tractaments...).
L’infant o l’adolescent fa absències escolars, de manera reiterada, per temes de salut sense justificació mèdica.
L’infant o l’adolescent presenta millores de salut quan se l’allunya dels progenitors, tutors o guardadors.

Incapacitat de contenir la conducta de l’infant o l’adolescent
Els progenitors, tutors o guardadors manifesten la voluntat de no continuar exercint la guarda.
Els progenitors, tutors o guardadors no són capaços de posar límits i/o contenir les conductes disruptives de l’infant o
l’adolescent.
L’infant o l’adolescent transgredeix les normes familiars, de l’escola, etc..., de forma reiterada.
L’infant o l’adolescent presenta problemes de comportament i/o manca de control amb iguals o adults.
L’infant o l’adolescent s’autolesiona (inclou intents de suïcidi).
L’infant o l’adolescent consumeix tòxics i/o manté relacions sexuals d’alt risc.
L’infant o l’adolescent comet o participa en accions delictives, amb o sense denúncia.
L’infant o l’adolescent agredeix físicament els seus progenitors, tutors o guardadors i/o qualsevol membre de la família.

Circumstàncies en la situació familiar que condiciones exercir les funcions de guardador/a
Situació de necessitat econòmica, greu i aliena a la voluntat dels progenitors, tutors o guardadors, amb impacte en l’infant o
l’adolescent.
L’infant o l’adolescent està en una situació sobrevinguda en què ningú se’n fa càrrec.
Altres situacions, previstes i no relacionades amb motius econòmics, no negligents i que afecten l’infant o l’adolescent, alienes
a la voluntat dels progenitors, tutors o guardadors, que aquests no poden atendre.

Pràctiques discriminatòries per raó de gènere, d’orientació sexual o altres
Els progenitors, tutors o guardadors tracten de manera desigual als infants i els adolescents que conviuen en el nucli familiar.
Els progenitors, tutors o guardadors afavoreixen o fan pràctiques discriminatòries envers l’infant o l’adolescent.

Instrumentalització dels infants i els adolescents en el conflicte entre els adults
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Els progenitors, tutors o guardadors o altres membres de la família instrumentalitzen els infants o els adolescents quan hi ha
conflictes parentals.

Violència masclista
L’infant o l’adolescent conviu en un entorn de violència intrafamiliar entre els progenitors, tutors o guardadors (física o
psíquica).
Hi ha comunitat mèdic de lesions físiques d’un dels adults

A aquests indicadors de detecció de risc i de desemparament, l’Àrea de Serveis Socials
podrà incloure aquells altres indicadors de caràcter sociofamiliar i econòmic que
consideri oportuns per poder valorar més adequadament cada cas.
6. Criteris i barems d’ALT risc social

25 punts

(aquells casos en què intervingui EAIA).

Els casos en els que no intervingui l’ EAIA poden tenir un màxim de 10 punts.



Puntuació màxima que es pot assolir:
o Situació econòmica:
60 punts
o Situació familiar:
5 punts
o Situació de salut:
6 punts
o Escolarització SSTT / Incompatibilitat horària Kmpus-Casal: 2 punts
o Vulnerabilitat:
2 punts
o Situació social:
25 punts
o TOTAL MÀXIM:
100 punts

Segons la puntuació total un cop aplicats els barems, els Ajuts Individuals es repartiran
segons la següent taula de resolució:

Menys de 40 punts
De 41 a 49 punts
De 50 a 65 punts
De 66 a 79 punts
Més de 80 punts

Sense risc social
DENEGADA
15%
25%
50%
75%

Risc Social
15%
25%
50%
75%
75%

Article 14. Revocacions i renúncies.
14.1. L’Ajuntament de Caldes d’Estrac es reserva el dret de verificar en qualsevol
moment les dades aportades per a l’obtenció dels ajuts, podent-se procedir a la seva
revocació, d’ofici o a instància de part, en cas d’incompliment total o parcial dels
requisits, les condicions, les finalitats o qualsevol altre incompliment de l’ajut.
14.2. Pel desistiment i renúncia dels ajuts són d’aplicació els articles 90 i 91 de la Llei
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30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Article 15. Protecció de dades
Les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquestes bases reguladores i
de les següents convocatòries es tractaran d’acord amb les previsions de la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el reglament
que la desenvolupa, aprovat mitjançant el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.
Article 16. Consultes o dubtes
Les consultes o dubtes connexos o relacions amb aquestes bases i la corresponent
convocatòria s’efectuaran per via telefònica al 93.791.15.42 o presencialment a l’Àrea
d´Acció Social de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, al C/ La Riera, 5-9 (entrada Camí
Ral) equipament “La Fabriqueta” de Caldes d’Estrac, de dilluns, dimarts i dijous de 9:00
h a 13:00 h, o bé a través del correu electrònic infossocials@caldetes.cat.
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Annexes:
- ANNEX 1

SOL.LICITUD D´AJUT MUNICIPAL DE CASAL-KMPUS D´ESTIU 2018
Termini de presentació de les sol.licituds: del 7 al 18 de maig de 2018 (amdós inclosos)
Nom i Cognom de la persona sol.licitant: __________________________________________________
DNI/NIE o PASSAPORT: ________________________________________________________________
Adreça: ______________________________________________________________________________
Municipi: _____________________________________________ Codi Postal:____________________
Telèfon fix: ___________________________ Telèfon Mòbil: ___________________________________
Mail: _________________________________________________________________________________

Omplir les següents dades dels menors pels quals sol·licita AJUT MUNICIPAL DE CASALS-KMPUS
D´ESTIU:

-

Nom i Cognoms menor

DNI/NIE

Data
naixement

Curs
escolar

Centre escolar

Municipi del
centre
escolar

1
2
3
4
5
6
7
(*) És imprescindible aportar document justificatiu de l´entitat que organitza el Casal-Kmpus d´Estiu conforme l´infant està inscrit.
REQUISISTS:
1.
2.
3.
4.

Poden sol·licitar ajuts escolars els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades, temporal o
definitivament, dels menors pels quals es sol·licita l’ajut de llibres i material escolar.
Poden beneficiar-se d’aquests ajuts els menors empadronats a Caldes d’Estrac i escolaritzats en centres públics i
privats concertats d’educació infantil, primària i secundària, amb necessitats socials i/o econòmiques.
Cal presentar la sol·licitud i la documentació acreditativa en els terminis i la forma establerts en aquesta convocatòria.
No s’admetran sol·licituds fora del termini establert ni amb mancances o deficiències de documentació requerida.
Les notificacions de les sol·licituds es portarà a terme mitjançant publicació del llistat segons Registres d’entrada al
web municipal.

MANIFESTO:







Que tinc coneixement del contingut de les bases reguladores dels Ajuts Municipals i la convocatòria al curs
2018/2019 de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, i que les dades aportades són certes. Així mateix quedo
assabentat que la falsificació de les dades aportades implicarà l’anul·lació automàtica de l’ajut i quedo
obligat a comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi en la situació declarada.
Que són certes totes les dades consignades en aquesta sol·licitud.
Que estic assabentat/da que la informació derivada de la formalització d’aquesta sol·licitud passarà per Junta
de Govern Local, i per tant, són dades de caràcter públic tot i que restringit.
Que estic informat/da de l’obligatorietat de presentar els documents adients davant dels òrgans de control de
l’Administració per, si escau, verificar-ne les dades.

Nom i cognoms de la persona sol·licitant:
Signatura:
Caldes d’Estrac, ___ de _____________________ de 2018.
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Les dades consignades en aquest document són necessàries per a la resolució i notificació de la sol·licitud, i resten
incorporades a la base de dades de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. Les dades de caràcter personal no poden ser
cedides ni comunicades a tercers, llevat dels supòsits legalment previstos. La persona interessada pot exercir els drets
d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades d’acord amb allò establert a la Llei 15/99, de protecció de dades
de caràcter personal, dirigint-se a l’OAC: oac@caldetes.cat o a la Plaça de la Vila, s/n, planta baixa – 08393 Caldes
d’Estrac – Més informació a: www.caldetes.cat

ANNEX 1: DECLARACIÓ i AUTORITZACIONS PER AJUTS MUNICIPALS.
Jo …………………………………………...........................................................................
amb DNI/ NIE/PASSAPORT núm.……………………………....., en nom de tots els membres de
la unitat familiar majors de 16 anys,
DECLARO:
- Són certes totes les dades facilitades en aquesta declaració i els documents que
s’adjunten a la sol·licitud.
- Estem al corrent del pagament de les nostres obligacions tributàries i de la Seguretat
Social.
- No hem rebut ni tramitat cap prestació pel mateix destí, d’un altre organisme públic o
privat. Cas contrari indico quines prestacions i els seus imports:
............................................................................................................................................
.....
- Sempre que hem rebut una prestació econòmica d’aquest Ajuntament, hem satisfet la
part de l'import del servei que ens corresponia, i en aquests moments no tenim cap import
pendent de pagar.
Cas contrari, indico l’import, organisme i les causes de l’impagament:
............................................................................................................................................
....
Autoritzo al Departament de Serveis Social a recaptar qualsevol tipus d'informació provinent
d'altres departaments de l'Ajuntament, i a sol·licitar a l'Administració Tributària i a la Tresoreria
General de la Seguretat Social les dades necessàries per al tràmit d'aquesta prestació
econòmica. Dono el meu consentiment perquè les dades facilitades de caràcter personal siguin
tractades als fitxers dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Caldes D’Estrac, el qual adopta les
mesures de seguretat d’acord a la normativa aplicable, segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Signatura

Caldes d’Estrac,

………… de ………… 20___
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ANNEX 2: DOCUMENTACIÓ APORTADA (Marcar amb una X la documentació que s’aporta)



Document justificatiu de l’entitat que organitza el casal-Kmpus d’estiu conforme
l’infants/ els infants esta/están inscrits.

3. Documentació econòmica:
Cal presentar la documentació referida als ingressos de la unitat familiar de tots
els membres majors de 16 anys que consten al certificat municipal de convivència.
S’exclou específicament l’acreditació de les circumstàncies al·legades amb la
presentació de declaracions jurades.


Declaració presentada de l’IRPF de l’any anterior al de la convocatòria.



Els 3 darrers rebuts de la hipoteca o lloguer de l’habitatge on resideixi la
persona beneficiària, si és el cas. Cal que en el rebut quedi especificat el
nom de la persona titular així com l’adreça de l’habitatge.

- En cas de no tenir l’obligatorietat de presentar-la o en cas d’haver presentat la
declaració de l’IRPF de l’any anterior però la situació econòmica i laboral hagués canviat
substancialment, caldrà aportar la documentació abans relacionada corresponent als
últims 6 mesos.:
 certificat d’imputacions de l’exercici anterior expedit per
l’Agència Tributària (Hisenda).
Així mateix, en aquest cas, caldrà aportar la següent documentació:
 En cas de ser treballador fix, els fulls de salari o certificat
equivalent dels últims 6 mesos.
 En cas de ser treballador temporal, els fulls de salari dels últims 6
mesos i el contracte de treball.

 En cas de treballar per compte propi (autònom), certificat
d’imputacions de l’exercici anterior.
 En cas de trobar-se a l’atur, certificat del Servei d’Ocupació de
Catalunya amb els períodes d’inscripció i de recepció de
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prestacions i/o subsidis per atur i la quantia que es perceben.
 En cas de ser pensionistes, certificat de pensió.


Certificat de vida laboral.


ALTRES__________________________________________
4. Documentació personal, familiar i social:
 DNI/NIE, permís de residència o passaport de tots els membres de la
unitat familiar
 Certificat municipal de convivència on hi consti la persona beneficiària.
En els casos en què convisquin més d’una unitat de convivència en el
mateix domicili, es dividirà l’import referent a les despeses d’habitatge
entre el nombre d’unitats de convivència presents.
 Carnet de família nombrosa i/o carnet de família monoparental, si és el
cas.
 Llibre de família.
 En cas de situació familiar de separació de fet, el document notarial o la
fotocòpia d’interposició de la demanda o altres documents que demostrin
aquesta situació.
 Si la situació de separació és legal o bé hi ha divorci, la resolució judicial
que determini aquesta situació, incloent-hi el conveni regulador.
 En el cas d’incompliment de l’obligació de pagament de la pensió
d’aliments, documentació acreditativa de la reclamació de la pensió
d’aliments. En el seu defecte, es comptabilitzarien com a ingressos de la
unitat familiar els que s’estableixin en el conveni regulador.
 En cas de diversitat funcional, física, psíquica o sensorial d’algun dels
membres de la unitat familiar, certificats que acreditin aquestes
circumstàncies i el seu grau.
 En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat familiar, informes
mèdics o altres documents que ho acreditin, dels darrers sis mesos
anteriors a la convocatòria, excepte en els casos de malalties
degeneratives en què la data de la documentació acreditativa serà
indiferent.
 En cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació
acreditativa d’aquest fet.
 En cas de reconeixement de situacions de dependència, la resolució
acreditativa del grau de dependència. En cas de no haver-la rebut, la
sol·licitud i l’informe mèdic corresponent.
 En casos de situacions de violència de gènere, la documentació
acreditativa, d’acord amb les previsions de l’article 33 de la Llei 5/2008,
de 24 d’abril.
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Signatura

Caldes d’Estrac,

-

………… de ………… 20___

ANNEX 2

SOL.LICITUD D´AJUT MUNICIPAL DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR 2018-2019
Termini de presentació de les sol.licituds: del 7 al 18 de maig de 2018 (amdós inclosos)
Nom i Cognom de la persona sol.licitant: __________________________________________________
DNI/NIE o PASSAPORT: ________________________________________________________________
Adreça: ______________________________________________________________________________
Municipi: _____________________________________________ Codi Postal:____________________
Telèfon fix: ___________________________ Telèfon Mòbil: ___________________________________
Mail: _________________________________________________________________________________
Sol·licita AJUT DE CASAL D’ESTIU?

SÍ

NO

Omplir les següents dades dels menors pels quals sol·licita AJUTS DE LLIBRES I MATERAL ESCOLAR:

-

Nom i Cognoms menor

DNI/NIE

Data
naixement

Curs
escolar

Centre escolar

Municipi del
centre
escolar

1
2
3
4
5
6
REQUISISTS:
5.
6.
7.
8.

Poden sol·licitar ajuts escolars els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades, temporal o
definitivament, dels menors pels quals es sol·licita l’ajut de llibres i material escolar.
Poden beneficiar-se d’aquests ajuts els menors empadronats a Caldes d’Estrac i escolaritzats en centres públics i
privats concertats d’educació infantil, primària i secundària, amb necessitats socials i/o econòmiques.
Cal presentar la sol·licitud i la documentació acreditativa en els terminis i la forma establerts en aquesta convocatòria.
No s’admetran sol·licituds fora del termini establert ni amb mancances o deficiències de documentació requerida.
Les notificacions de les sol·licituds es portarà a terme mitjançant publicació del llistat segons Registres d’entrada al
web municipal.

MANIFESTO:




Que tinc coneixement del contingut de les bases reguladores dels Ajuts Municipals i la convocatòria al curs
2018/2019 de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, i que les dades aportades són certes. Així mateix quedo
assabentat que la falsificació de les dades aportades implicarà l’anul·lació automàtica de l’ajut i quedo
obligat a comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi en la situació declarada.
Que són certes totes les dades consignades en aquesta sol·licitud.
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Que estic assabentat/da que la informació derivada de la formalització d’aquesta sol·licitud passarà per Junta
de Govern Local, i per tant, són dades de caràcter públic tot i que restringit.



Que estic informat/da de l’obligatorietat de presentar els documents adients davant dels òrgans de control de
l’Administració per, si escau, verificar-ne les dades.

Nom i cognoms de la persona sol·licitant:
Signatura:
Caldes d’Estrac, ___ de _____________________ de 2018.
Les dades consignades en aquest document són necessàries per a la resolució i notificació de la sol·licitud, i resten
incorporades a la base de dades de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. Les dades de caràcter personal no poden ser
cedides ni comunicades a tercers, llevat dels supòsits legalment previstos. La persona interessada pot exercir els drets
d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades d’acord amb allò establert a la Llei 15/99, de protecció de dades
de caràcter personal, dirigint-se a l’OAC: oac@caldetes.cat o a la Plaça de la Vila, s/n, planta baixa – 08393 Caldes
d’Estrac – Més informació a: www.caldetes.cat

ANNEX 1: DECLARACIÓ i AUTORITZACIONS PER AJUTS MUNICIPALS.
Jo …………………………………………...........................................................................
amb DNI/ NIE/PASSAPORT núm.……………………………....., en nom de tots els membres de
la unitat familiar majors de 16 anys,
DECLARO:
- Són certes totes les dades facilitades en aquesta declaració i els documents que
s’adjunten a la sol·licitud.
- Estem al corrent del pagament de les nostres obligacions tributàries i de la Seguretat
Social.
- No hem rebut ni tramitat cap prestació pel mateix destí, d’un altre organisme públic o
privat. Cas contrari indico quines prestacions i els seus imports:
............................................................................................................................................
.....
- Sempre que hem rebut una prestació econòmica d’aquest Ajuntament, hem satisfet la
part de l'import del servei que ens corresponia, i en aquests moments no tenim cap import
pendent de pagar.
Cas contrari, indico l’import, organisme i les causes de l’impagament:
............................................................................................................................................
....
Autoritzo al Departament de Serveis Social a recaptar qualsevol tipus d'informació provinent
d'altres departaments de l'Ajuntament, i a sol·licitar a l'Administració Tributària i a la Tresoreria
General de la Seguretat Social les dades necessàries per al tràmit d'aquesta prestació
econòmica. Dono el meu consentiment perquè les dades facilitades de caràcter personal siguin
tractades als fitxers dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Caldes D’Estrac, el qual adopta les
mesures de seguretat d’acord a la normativa aplicable, segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
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Signatura

Caldes d’Estrac,

………… de ………… 20___

ANNEX 2: DOCUMENTACIÓ APORTADA (Marcar amb una X la documentació que s’aporta)

5. Documentació econòmica:
Cal presentar la documentació referida als ingressos de la unitat familiar de tots
els membres majors de 16 anys que consten al certificat municipal de convivència.
S’exclou específicament l’acreditació de les circumstàncies al·legades amb la
presentació de declaracions jurades.


Declaració presentada de l’IRPF de l’any anterior al de la convocatòria.



Els 3 darrers rebuts de la hipoteca o lloguer de l’habitatge on resideixi la
persona beneficiària, si és el cas. Cal que en el rebut quedi especificat el
nom de la persona titular així com l’adreça de l’habitatge.

- En cas de no tenir l’obligatorietat de presentar-la o en cas d’haver presentat la
declaració de l’IRPF de l’any anterior però la situació econòmica i laboral hagués canviat
substancialment, caldrà aportar la documentació abans relacionada corresponent als
últims 6 mesos.:
 certificat d’imputacions de l’exercici anterior expedit per
l’Agència Tributària (Hisenda).
Així mateix, en aquest cas, caldrà aportar la següent documentació:
 En cas de ser treballador fix, els fulls de salari o certificat
equivalent dels últims 6 mesos.
 En cas de ser treballador temporal, els fulls de salari dels últims 6
mesos i el contracte de treball.
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 En cas de treballar per compte propi (autònom), certificat
d’imputacions de l’exercici anterior.
 En cas de trobar-se a l’atur, certificat del Servei d’Ocupació de
Catalunya amb els períodes d’inscripció i de recepció de
prestacions i/o subsidis per atur i la quantia que es perceben.
 En cas de ser pensionistes, certificat de pensió.


Certificat de vida laboral.


ALTRES__________________________________________
6. Documentació personal, familiar i social:
 DNI/NIE, permís de residència o passaport de tots els membres de la
unitat familiar
 Certificat municipal de convivència on hi consti la persona beneficiària.
En els casos en què convisquin més d’una unitat de convivència en el
mateix domicili, es dividirà l’import referent a les despeses d’habitatge
entre el nombre d’unitats de convivència presents.
 Carnet de família nombrosa i/o carnet de família monoparental, si és el
cas.
 Llibre de família.
 En cas de situació familiar de separació de fet, el document notarial o la
fotocòpia d’interposició de la demanda o altres documents que demostrin
aquesta situació.
 Si la situació de separació és legal o bé hi ha divorci, la resolució judicial
que determini aquesta situació, incloent-hi el conveni regulador.
 En el cas d’incompliment de l’obligació de pagament de la pensió
d’aliments, documentació acreditativa de la reclamació de la pensió
d’aliments. En el seu defecte, es comptabilitzarien com a ingressos de la
unitat familiar els que s’estableixin en el conveni regulador.
 En cas de diversitat funcional, física, psíquica o sensorial d’algun dels
membres de la unitat familiar, certificats que acreditin aquestes
circumstàncies i el seu grau.
 En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat familiar, informes
mèdics o altres documents que ho acreditin, dels darrers sis mesos
anteriors a la convocatòria, excepte en els casos de malalties
degeneratives en què la data de la documentació acreditativa serà
indiferent.
 En cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació
acreditativa d’aquest fet.
 En cas de reconeixement de situacions de dependència, la resolució
acreditativa del grau de dependència. En cas de no haver-la rebut, la
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sol·licitud i l’informe mèdic corresponent.
En casos de situacions de violència de gènere, la documentació
acreditativa, d’acord amb les previsions de l’article 33 de la Llei 5/2008,
de 24 d’abril.

Signatura

Caldes d’Estrac,

-

………… de ………… 20___

ANNEX 3

SOL.LICITUD D´AJUT MUNICIPAL DE SUPORT A LES ACTIVITATS ESCOLARS
2018-2019
Termini de presentació de les sol.licituds: del 7 al 18 de maig de 2018 (amdós inclosos)
Nom i Cognom de la persona sol.licitant: __________________________________________________
DNI/NIE o PASSAPORT: ________________________________________________________________
Adreça: ______________________________________________________________________________
Municipi: _____________________________________________ Codi Postal:____________________
Telèfon fix: ___________________________ Telèfon Mòbil: ___________________________________
Mail: _________________________________________________________________________________
Sol·licita AJUT DE CASAL D’ESTIU?
Ha sol·licitat AJUT DE LLIBRES I MATERIA?

SÍ
SÍ

NO
NO

Omplir les següents dades dels menors pels quals sol·licita AJUTS DE SUPORT A LES ACTIVITATS
ESCOLARS:

-

Nom i Cognoms menor

DNI/NIE

Data
naixement

Curs
escolar

Centre escolar

Municipi del
centre
escolar

1
2
3
4
5
REQUISISTS:
9.

Poden sol·licitar ajuts escolars els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades, temporal o
definitivament, dels menors pels quals es sol·licita l’ajut de llibres i material escolar.
10. Poden beneficiar-se d’aquests ajuts els menors empadronats a Caldes d’Estrac i escolaritzats en centres públics i
privats concertats d’educació infantil, primària i secundària, amb necessitats socials i/o econòmiques.
11. Cal presentar la sol·licitud i la documentació acreditativa en els terminis i la forma establerts en aquesta convocatòria.
No s’admetran sol·licituds fora del termini establert ni amb mancances o deficiències de documentació requerida.
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12. Les notificacions de les sol·licituds es portarà a terme mitjançant publicació del llistat segons Registres d’entrada al
web municipal.
MANIFESTO:

Que tinc coneixement del contingut de les bases reguladores dels Ajuts Municipals i la convocatòria al curs
2018/2019 de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, i que les dades aportades són certes. Així mateix quedo
assabentat que la falsificació de les dades aportades implicarà l’anul·lació automàtica de l’ajut i quedo
obligat a comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi en la situació declarada.

Que són certes totes les dades consignades en aquesta sol·licitud.

Que estic assabentat/da que la informació derivada de la formalització d’aquesta sol·licitud passarà per Junta
de Govern Local, i per tant, són dades de caràcter públic tot i que restringit.



Que estic informat/da de l’obligatorietat de presentar els documents adients davant dels òrgans de control de
l’Administració per, si escau, verificar-ne les dades.

Nom i cognoms de la persona sol·licitant:
Signatura:
Caldes d’Estrac, ___ de _____________________ de 2018.
Les dades consignades en aquest document són necessàries per a la resolució i notificació de la sol·licitud, i resten
incorporades a la base de dades de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. Les dades de caràcter personal no poden ser
cedides ni comunicades a tercers, llevat dels supòsits legalment previstos. La persona interessada pot exercir els drets
d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades d’acord amb allò establert a la Llei 15/99, de protecció de dades
de caràcter personal, dirigint-se a l’OAC: oac@caldetes.cat o a la Plaça de la Vila, s/n, planta baixa – 08393 Caldes
d’Estrac – Més informació a: www.caldetes.cat

ANNEX 1: DECLARACIÓ i AUTORITZACIONS PER AJUTS MUNICIPALS.
Jo …………………………………………...........................................................................
amb DNI/ NIE/PASSAPORT núm.……………………………....., en nom de tots els membres de
la unitat familiar majors de 16 anys,
DECLARO:
- Són certes totes les dades facilitades en aquesta declaració i els documents que
s’adjunten a la sol·licitud.
- Estem al corrent del pagament de les nostres obligacions tributàries i de la Seguretat
Social.
- No hem rebut ni tramitat cap prestació pel mateix destí, d’un altre organisme públic o
privat. Cas contrari indico quines prestacions i els seus imports:
............................................................................................................................................
.....
- Sempre que hem rebut una prestació econòmica d’aquest Ajuntament, hem satisfet la
part de l'import del servei que ens corresponia, i en aquests moments no tenim cap import
pendent de pagar.
Cas contrari, indico l’import, organisme i les causes de l’impagament:
............................................................................................................................................
....
Autoritzo al Departament de Serveis Social a recaptar qualsevol tipus d'informació provinent
d'altres departaments de l'Ajuntament, i a sol·licitar a l'Administració Tributària i a la Tresoreria
General de la Seguretat Social les dades necessàries per al tràmit d'aquesta prestació
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econòmica. Dono el meu consentiment perquè les dades facilitades de caràcter personal siguin
tractades als fitxers dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Caldes D’Estrac, el qual adopta les
mesures de seguretat d’acord a la normativa aplicable, segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Signatura

Caldes d’Estrac,

………… de ………… 20___

ANNEX 2: DOCUMENTACIÓ APORTADA (Marcar amb una X la documentació que s’aporta)

7. Documentació econòmica:
Cal presentar la documentació referida als ingressos de la unitat familiar de tots
els membres majors de 16 anys que consten al certificat municipal de convivència.
S’exclou específicament l’acreditació de les circumstàncies al·legades amb la
presentació de declaracions jurades.


Declaració presentada de l’IRPF de l’any anterior al de la convocatòria.



Els 3 darrers rebuts de la hipoteca o lloguer de l’habitatge on resideixi la
persona beneficiària, si és el cas. Cal que en el rebut quedi especificat el
nom de la persona titular així com l’adreça de l’habitatge.

- En cas de no tenir l’obligatorietat de presentar-la o en cas d’haver presentat la
declaració de l’IRPF de l’any anterior però la situació econòmica i laboral hagués canviat
substancialment, caldrà aportar la documentació abans relacionada corresponent als
últims 6 mesos.:
 certificat d’imputacions de l’exercici anterior expedit per
l’Agència Tributària (Hisenda).
Així mateix, en aquest cas, caldrà aportar la següent documentació:
 En cas de ser treballador fix, els fulls de salari o certificat
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equivalent dels últims 6 mesos.
 En cas de ser treballador temporal, els fulls de salari dels últims 6
mesos i el contracte de treball.

 En cas de treballar per compte propi (autònom), certificat
d’imputacions de l’exercici anterior.
 En cas de trobar-se a l’atur, certificat del Servei d’Ocupació de
Catalunya amb els períodes d’inscripció i de recepció de
prestacions i/o subsidis per atur i la quantia que es perceben.
 En cas de ser pensionistes, certificat de pensió.


Certificat de vida laboral.


ALTRES__________________________________________

8. Documentació personal, familiar i social:
 DNI/NIE, permís de residència o passaport de tots els membres de la
unitat familiar
 Certificat municipal de convivència on hi consti la persona beneficiària.
En els casos en què convisquin més d’una unitat de convivència en el
mateix domicili, es dividirà l’import referent a les despeses d’habitatge
entre el nombre d’unitats de convivència presents.
 Carnet de família nombrosa i/o carnet de família monoparental, si és el
cas.
 Llibre de família.
 En cas de situació familiar de separació de fet, el document notarial o la
fotocòpia d’interposició de la demanda o altres documents que demostrin
aquesta situació.
 Si la situació de separació és legal o bé hi ha divorci, la resolució judicial
que determini aquesta situació, incloent-hi el conveni regulador.
 En el cas d’incompliment de l’obligació de pagament de la pensió
d’aliments, documentació acreditativa de la reclamació de la pensió
d’aliments. En el seu defecte, es comptabilitzarien com a ingressos de la
unitat familiar els que s’estableixin en el conveni regulador.
 En cas de diversitat funcional, física, psíquica o sensorial d’algun dels
membres de la unitat familiar, certificats que acreditin aquestes
circumstàncies i el seu grau.
 En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat familiar, informes
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mèdics o altres documents que ho acreditin, dels darrers sis mesos
anteriors a la convocatòria, excepte en els casos de malalties
degeneratives en què la data de la documentació acreditativa serà
indiferent.
En cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació
acreditativa d’aquest fet.
En cas de reconeixement de situacions de dependència, la resolució
acreditativa del grau de dependència. En cas de no haver-la rebut, la
sol·licitud i l’informe mèdic corresponent.
En casos de situacions de violència de gènere, la documentació
acreditativa, d’acord amb les previsions de l’article 33 de la Llei 5/2008,
de 24 d’abril.

Signatura

Caldes d’Estrac,

………… de ………… 20___
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