BASES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS. MATERIAL ESCOLAR CURS 2021-2022
1.-Normativa
L’article 84.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006,
de 19 de juliol, disposa que els ens locals són competents per a la regulació i prestació
de les matèries següents, entre altres:
c) L’ordenació i la prestació de serveis bàsics a la comunitat.
g) La planificació, l’ordenació i la gestió de l’educació infantil i la participació en el procés
de matriculació en els centres públics i concertats del terme municipal, el manteniment
i l’aprofitament, fora de l’horari escolar, dels centres públics.
m) La regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les persones, dels serveis socials
públics d’assistència primària i foment de les polítiques d’acolliment dels immigrants.
L’article 25.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
estableix que és competència municipal l’avaluació i informació de situacions de
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social.
L’article 66.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix competències pròpies en
aquesta matèria al municipi.
La Llei 12/2007, de 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 als àmbits familiar i social. L’article 3.3 concretament defineix que els serveis
socials s’adrecen a l’activitat de la prevenció de situacions de risc, a la compensació de
dèficits de suport social i econòmic i de situacions de vulnerabilitat, entre d'altres.
En quan al marc de l’objectiu de les polítiques socials es descriu a l’article 4.a), e) i k)
de la mateixa Llei la importància de la detecció de necessitats socials, així com
l'afavoriment de la igualtat per eliminar discriminacions per circumstàncies socials
arbitràries. I finalment la importància de lluitar contra l'estigmatització dels col·lectius
desfavorits.
I, pel que fa a les prestacions econòmiques a l’article 22 es defineixen les aportacions
dineràries que tenen com a finalitat atendre determinades situacions de necessitat en
què es troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per a ferhi front i no estan en condicions d'aconseguir-los o rebre'ls d'altres fonts, i estableix que
aquestes prestacions es poden atorgar, entre d'altres, amb caràcter d'urgència social.
L'article 5 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
estableix que les prestacions econòmiques es poden atorgar amb caràcter de dret
subjectiu, amb caràcter de dret de concurrència o amb caràcter d'urgència social.

L'article 39 del Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel que s'aprova el Text únic de
la Llei de l'esport, disposa que correspon als municipis, entre d'altres, promoure de forma
general l'activitat física i l'esport en el seu àmbit territorial.
El preàmbul del Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de
música i de dansa, que recull la Resolució del Parlament Europeu de 10 de febrer de
1988, sobre l'ensenyament i la promoció de la música, quan diu, entre d'altres
consideracions, que "s'ha de fomentar l'accés a la vida musical i la participació activa
dins d'aquesta d'un públic cada cop més nombrós, sobretot de joves, i que per això, s'ha
d'intensificar l'educació musical, sobretot en els centres escolars, fonamentant-se
igualment en el principi que l'educació musical és un dret del ciutadà europeu".
La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, 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.
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’igualtat d’oportunitats i la
integració de tots els col·lectius, basada en la corresponsabilitat de tots els centres
sostinguts amb fons públics.
Els Serveis de Benestar Social de l’Ajuntament, gestionen i obren el període de
sol·licituds pels ajuts de material escolar per als infants empadronats al municipi i
escolaritzats que cursin estudis d’educació infantil, primària i secundària durant el curs
2021-2022.
2.- Objecte
L’objecte de les bases és regir la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts de material
escolar als alumnes empadronats en el municipi de Bigues i Riells, matriculats en
centres públics o privats concertats d’educació infantil, primària i secundària, que es
trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques durant
el curs escolar 2021-2022.
3.- Beneficiaris
3.1 Poden ser beneficiaris els alumnes empadronats en el municipi de Bigues i Riells
matriculats en centres públics o privats concertats d’educació infantil, primària i
secundària i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o
econòmiques.
3.2 Poden sol·licitar els ajuts de material escolar els pares, mares, tutors legals o les
persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones
beneficiàries.

Article 4. Requisits
4.1 A més de reunir les condicions per ser persona beneficiària, previstes en l’article 3,
per poder rebre l’ajut cal:
a) Presentar la sol·licitud (veure annex 1) i la documentació previstes en l’article 7 en els
terminis i la forma establerts en aquesta convocatòria.
b) Estar empadronat i que l’alumne visqui en el municipi de Bigues i Riells.
c) Tenir una renda neta per membre de la unitat familiar, igual o inferior a l’indicador
públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) fixat a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de
pressupostos Generals de l’Estat, és a dir 564,90 euros mensuals.
1. Membres computables per al càlcul de la renda de la unitat familiar:
- Computen com a membres de la unitat familiar aquelles persones que constin en el
certificat de convivència aportat d’acord amb les previsions de l’article 7. Per al càlcul de
la renda de la unitat familiar als efectes d’aquests ajuts, són membres computables els
següents:
•

Els progenitors, o, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i
protecció del menor.

•

L’alumne pel qual se sol·licita l’ajut.

•

Els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili
familiar a 31 de desembre de l’any utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els
de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o
sensorial

- En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre
computable aquell que no convisqui amb l’alumne pel qual se sol·licita l’ajut de
menjador. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si escau, el
nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del
còmput de la renda familiar.
- Per al càlcul de la renda familiar en el cas de separació o divorci amb guarda i custòdia
compartida, en el cas que ambdós progenitors signin, són membres computables els
següents:
•

Les persones progenitores, tutores o encarregades de la guarda i protecció de
l’alumne pel qual se sol·licita l’ajut, encara que no convisquin.

•

L’alumne pel qual se sol·licita l’ajut.

•

Els fills o filles comuns o comunes dels progenitors de l’alumne pel qual se
sol·licita l’ajut que siguin solters menors de vint-i-cinc anys que convisquin en el
domicili familiar de qualsevol dels progenitors a 31 de desembre de l’any utilitzat
en el càlcul de la renda familiar o els de més edat, quan es tracti de persones
amb discapacitat física, psíquica o sensorial.

Nogensmenys, en el cas que l’ajut el sol·liciti un/a únic/a progenitor/a, tutor/a o persona
encarregada de la guarda i protecció de l’alumne, es valora la renda del sol·licitant. En
el cas que li correspongui l’ajut, aquest serà del cinquanta per cent del cost.
- En els supòsits de violència masclista, per al càlcul de la renda familiar únicament s’han
de tenir en compte les rendes o ingressos personals de què disposi la dona víctima
d’aquesta violència, que s’haurà d’acreditar d’acord amb les previsions de l’article 33 de
la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
2. La renda neta mensual per membre de la unitat familiar és el quocient de la divisió
entre la renda neta mensual de la unitat familiar i el nombre de membres de la unitat
familiar. La renda neta mensual de la unitat familiar és el resultat de la divisió del total
dels ingressos nets percebuts per la unitat familiar l’any 2020 entre dotze.
3. Es restarà a la renda neta mensual de la unitat familiar fins a un màxim de sis-cents
euros en concepte de despeses mensuals de préstec hipotecari, de lloguer o de
pagament de l’IBI de l’habitatge on resideixi la persona beneficiària, en els casos que
s’acrediti.
d) No tenir deutes de material escolar corresponents a altres cursos. Aquests requisits
s’han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud. La modificació
d’aquestes circumstàncies pot comportar la revocació de l’ajut.
4.2 En casos excepcionals, l’Ajuntament podrà atorgar l’ajut de material escolar malgrat
que no es compleixin els requisits a què es fa referència en l’apartat anterior, quan els
serveis socials municipals ho valorin, mitjançant la presentació d’informe motivat.
Article 5. Convocatòria
5.1.Per al curs escolar 2021-2022, el període de presentació de sol·licituds per als ajuts
de material escolar s’inicia el proper dia 21 de juny i finalitza el 31 de juliol de 2021,
ambdós inclosos.
5.2.L’import màxim destinat a aquests ajuts per al curs escolar 2021-2022 serà de
10.000 euros procedents de la partida número 48000.2315 del pressupost 2021.
Article 6. Sol·licitud
6.1 Poden sol·licitar els ajuts de material escolar els pares, les mares, els tutors legals
o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda dels
beneficiaris.
6.2 Per recollir i presentar les sol·licituds cal concertar cita prèvia a l’Oficina d’Atenció a
la Ciutadania (carrer Anna Mogas, 130) mitjançant el telèfon 607349594, de dilluns a
divendres, de 9.00 h a 14.00 h. Si es vol presentar la instància a través de mitjans
telemàtics, cal fer-ho a través de la instància genèrica i adjuntar-hi tota la documentació
que es requereix, inclosa la sol·licitud específica.

6.3 La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol de les maneres que preveu l’article
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
6.5 En qualsevol cas, la documentació relacionada amb aquestes bases està disponible
a la web de l’Ajuntament.
Article 7. Documentació
7.1 En cas que la presentació sigui en paper, cal portar els originals i en cas que la
presentació sigui telemàtica, cal presentar documents digitalitzats en pdf de la següent
documentació:
A. Sol·licitud degudament omplerta i signada (si és presentació telemàtica, ha de
ser un pdf signat amb signatura electrònica)
B. Volant municipal de convivència amb la persona beneficiària. L’Ajuntament
adjuntarà d’ofici el volant, prèvia autorització del sol·licitant i dels membres que
hi conviuen.
C. El DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar. En el cas de no disposarne, certificat de naixement o llibre de família.
D. Document acreditatiu de l’IDALU de l’alumne pel qual se sol·licita l’ajut. L’IDALU,
és el codi identificador únic que s’assigna a cada alumne, dins el Registre
d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tots els
alumnes matriculats en centres educatius públics i privats d’ensenyaments
reglats i no universitaris de Catalunya.
E. Si és el cas, el conveni o la sentència de divorci o separació. Si no en disposen,
el document notarial o la fotocòpia dels justificants d'interposició de la demanda
o altres documents que demostrin aquesta situació.
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.
F. Declaració presentada de l’IRPF de l’any 2020 de tots els membres de la unitat
familiar.
G. Quan algun membre de la unitat familiar o tots, no tinguin la obligació o no hagin
fet la declaració de renta 2020, o els casos en que les circumstàncies
econòmiques hagin canviat durant el 2021 hauran d’aportar:
1. En cas de ser treballador/a fix/a els fulls de salari o certificat equivalent dels
últims 6 mesos.
2. En cas de ser treballador/a temporal, els fulls de salari dels últims 6 mesos.
3. En cas de treballador autònom declaració trimestral.
4. En cas de trobar-se a l’atur, certificat integrat actualitzat del Servei Públic
d'Ocupació Estatal en què consti si no percep cap ingrés o en el seu cas, si
es percep la prestació d’atur, el període i la quantia mensual de la prestació.

5. En el cas en que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus
d’ingrés corresponent a rendiments no contributius, caldrà aportar la següent
documentació, en funció de la font o fonts d’ingressos:
•

Les persones que percebin la Renda Mínima d’Inserció i/o Renda de
Garantia: certificat acreditatiu actualitzat.

•

Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i de la
seva quantia actualitzada.

•

Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti
fefaentment els altres ingressos no contributius.

6. En cas d’haver patit un canvi significatiu i sobtat de la situació econòmica
familiar del sol·licitant (COVID-19 o altres) caldrà presentar una declaració
responsable de la situació.
H. El darrer rebut de la hipoteca, del lloguer o l’IBI de l’habitatge on resideixi la
persona beneficiària, si és el cas.
7.2 Les famílies que hagin sol·licitat l’ajut de menjador escolar del curs 2020/2021 pel
mateix beneficiari i hagin aportat el volant de convivència, el DNI/NIE/TIE, l’IDALU de
l’alumne/a o alumnes, el conveni o sentència de divorci o separació i la documentació
acreditativa de la representació legal o acolliment, només hauran d’aportar la
documentació referida l’apartat 7.1- E,F,G.
Article 8. Criteris de priorització
En cas que la partida pressupostada pels ajuts de material escolar per el curs 20212022, no pugui cobrir totes les sol·licituds presentades, es prioritzarà la renda per càpita
per membre de la unitat familiar.
Article 9. Tramitació
9.1 Un cop presentades les sol·licituds juntament amb la documentació annexa,
l’Ajuntament les revisarà. Si alguna sol·licitud no reuneix els requisits que estableixen
aquestes bases, l’Ajuntament requerirà la persona interessada perquè en un termini de
10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb la indicació
que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, d'acord amb el que
disposa l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
9.2 La Regidoria de Benestar Social proposa a la Junta de Govern Local l’atorgament
dels ajuts de material, d’acord amb la puntuació obtinguda en aplicar les regles de
baremació de l’article 12 i els criteris de priorització previstos en l’article 8.
9.3 El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de 3 mesos a comptar de la data de
finalització del termini de presentació de sol·licituds. Si transcorregut aquest termini no
s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

Article 10. Notificació.
Les resolucions es publicaran a la seu electrònica de l’Ajuntament, en el tauler d’anuncis
i se’n penjarà una còpia al tauler d’edictes del Centre Cívic i Cultural El Rieral, Carrer
Anna Mogas, 130.
El document acreditatiu de l’IDALU de l’alumne (codi identificador únic que assigna a
cada alumne el Departament d’Ensenyament), serà el número identificatiu per consultar
la resolució.
Article 11. Sol·licituds fora de termini
Amb caràcter extraordinari poden demanar l’ajut posteriorment als terminis indicats,
sempre que existeixi partida pressupostària:
a. Els alumnes de nova incorporació al municipi amb necessitats educatives
específiques derivades de situacions socials i/o econòmiques desfavorides,
degudament acreditades.
En aquests casos, els serveis socials municipals faran un informe social motivat de
proposta de resolució.
Sens perjudici d’això, les sol·licituds s’han de baremar i tramitar de la mateixa manera
que la resta de peticions. S’adjudicaran en funció de la puntuació que hagin obtingut i
de la disponibilitat pressupostària.
Article 12. Barems de puntuació
Els barems de puntuació són els següents:
1. Situació econòmica: fins a 6 punts
Els ingressos mensuals per membre de la unitat familiar no poden superar els 564,90
euros corresponents a l’IPREM. Superar-los comporta la pèrdua de requisits per accedirhi:
a) Igual o inferior a 225,96 € mensuals/persona: 6 punts.
b) Més de 225,96 € i igual o inferior a 367,18 € mensuals/persona: 3 punts.
c) Igual o superior a 367,19 € mensuals/persona: 0 punts.
Article 13. Protecció de dades
Les dades que facilita el sol·licitant seran tractades per l’Ajuntament de Bigues i Riells
en qualitat de Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament
General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu y del
Consell, de 27 d’abril de 2016). Es tractaran únicament amb la finalitat d’avaluar les
sol·licituds i, si escau, atorgar-les El tractament està legitimat pel compliment de missió

realitzada en interès públic (art. 6.1.e RGPD). Seran comunicades a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, a l’Agència Tributària, a la direcció del centre esportiu
corresponent, i als equips de serveis socials i d’Esports de l’Ajuntament. Els resultats de
l’avaluació de les sol·licituds es publicarà d’acord amb l’exposat en l’apartat 10.4 de les
presents bases. Els interessats poden exercir els seus drets d'accés, rectificació,
oposició al tractament, portabilitat, limitació del tractament i supressió adreçant-se a
l’Ajuntament. Es pot consultar més informació sobre com exercir els drets i la política de
protecció de dades al web www.biguesiriells.cat.
L’Ajuntament de Bigues i Riells considera que les dades obtingudes guarden relació
amb el dret a la intimitat personal i familiar. Per aquest motiu, en la comunicació de les
dades a la Base de Dades Nacional de Subvencions, l’Ajuntament de Bigues i Riells
indicarà que, a fi i efecte de preservar aquest dret i d’acord amb l’article 20.8.b de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les dades dels beneficiaris no
han de ser objecte de publicació.

