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SOL·LICITUD AJUTS ESCOLARS CORRESPONENTS AL CURS 20 15/2016 
Requisits:  
 

1. Poden sol·licitar beques els pares, mares, els tutors legals o les 
persones encarregades temporalment o definitivament, dels escolars 
pels quals es sol·licita l’ajut.  

2. Poden beneficiar-se dels ajuts de material escolar i llibres, i colònies i 
crèdits de síntesi, els alumnes empadronats a Caldes de Montbui i 
matriculats a centres públics i centres privats concertats d’educació 
infantil, primària i secundària.  

3. Cal presentar la sol·licitud i la documentació acreditativa en els terminis i 
la forma establerts a la convocatòria corresponent.  

4. 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 euros 
mensuals , excepte en els casos d’acreditació de violència masclista, en 
què només es tindran en compte els ingressos de la persona víctima de 
violència masclista. 

 
Per membre de la unitat familiar s’ha d’entendre aquelles persones que constin 
en el volant de convivència aportat d’acord amb les previsions de les bases. 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. 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 en 
concepte de despeses mensuals de préstec hipotecari o de lloguer de 
l’habitatge on resideixi la persona beneficiària. 
 
Nogensmenys, en casos excepcionals, l’Ajuntament podrà atorgar els ajuts 
malgrat no es compleixin els requisits a què es fa referència en l’apartat 
anterior, quan els serveis socials municipals així ho considerin i ho proposin, 
mitjançant la presentació d’informe motivat.  
 
A les sol·licituds s’ha d’adjuntar, mitjançant fotocòpia compulsada (cal portar 
l’original i fotocòpia per compulsar-la a l’ajuntament), la documentació següent: 
 
Documentació social: 
 

DNI del sol·licitant, NIE o permís de residència per persones estrangeres. 
 Volant municipal de convivència amb el beneficiari. 
 TSI dels membres de la unitat familiar. 
Carnet de família nombrosa o monoparental, si escau. 
Llibre de família. 
En cas de situació familiar de separació de fet, el document notarial o la 

fotocòpia dels justificants d’interposició de la demanda o altres documents que 
demostrin aquesta situació. Si la separació és legal o bé hi ha divorci, la 
fotocòpia de la resolució judicial que determini aquesta situació, incloent-hi el 
conveni regulador. 
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En cas d’incompliment de l’obligació de pagament de la pensió d’aliments, 
documentació acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments. 

En cas de disminució o discapacitat física, psíquica o sensorial d’algun 
membre 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. 

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 dones víctimes de violència masclista, la documentació 
acreditativa, d’acord amb les previsions de l’article 33 de la Llei 5/2008, de 24 
d’abril. 
 
Documentació econòmica de tots els membres de la unitat familiar: 
 

 Document declaració jurada 
 

 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 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 perceben. 
 

 En cas de ser pensionistes, certificat de pensió.  
 

En cas de persones que treballin per compte d’altri, contracte de treball o 
document acreditatiu de l’activitat o de la relació on consti l’horari de treball i la 
retribució econòmica.  
 

 El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge de residència de la 
persona beneficiària. 
 

 

Termini de presentació:  
 
Del dia següent a la data de publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona,  fins el 29 de maig de 2015  


