
 

PROTOCOL DE L’AJUT DE SORTIDES I ACTIVITATS CULTURALS 

CURS 2017-18 

 

Antecedents 
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Roca del Vallès i els centres escolars 
següents: Escola Pilar Mestres, Escola Mogent, Escola La Torreta, Escola Santa 
Agnès, Institut La Roca, per a la gestió dels fons per ajuts a les sortides i activitats 
culturals escolars. 
 
Beneficiaris 
Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts les famílies dels alumnes del segon cicle 
d’educació infantil, primària i secundària obligatòria matriculats en centres educatius 
públics de la Roca, sempre i quan hagin presentat la documentació sol·licitada en 
temps i forma. 
 
Terminis 
Els interessats hauran de passar per la Secretaria del centre escolar per recollir la 
sol·licitud a complimentar. 
 
Presentació de les sol·licituds:   de l’11 al 18 de desembre de 2017 
Lloc:     Secretaria del centre escolar 
Resolució dels ajuts:    febrer 2018 
 
Criteris 
Es valoraran els aspectes següents: 

 Dades econòmiques, fins un màxim de 5 punts 

 Dades sòcio-familiars, fins un màxim de 4 punts 

 Valoració de la Comissió Social Municipal, fins un màxim de 3 punts 

 Dades risc social, fins un màxim de 3 punts 
 
Preu base 
Per aquest any el preu base del cost de les sortides i activitats culturals acordat per a 
totes les escoles és de 80€ nen/any. 
 

Ajuts 
En funció dels punts obtinguts, la persona sol·licitant estarà en alguna d’aquestes 
posicions: 
A  obtindrà un ajut d’un màxim del 90% del preu base estipulat 
B  obtindrà un ajut d’un màxim del 75% del preu base estipulat  
C  obtindrà un ajut d’un màxim del 50% del preu base estipulat 
 
Repartiment 
Els fons recaptat per a cada any es repartiran de la manera següent: 

 Primer pels sol·licitants de la posició A. 

 Si resten fons: pels sol·licitants de la posició B. 

 Si resten fons: pels sol·licitants de la posició C. 

 Si resten fons, quedaran pel curs vinent. 
Si arriba un moment que no resta prou consignació pressupostària perquè puguin 
rebre l’ajuda màxima totes les persones amb la mateixa posició, l’import que resti per 
distribuir es repartirà entre elles de manera proporcional. 
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Aclariment sobre els criteris d’atorgament dels ajuts 

 

Dades econòmiques 

La renda per membre de la unitat familiar determinarà els punts obtinguts per aquest 

criteri. Aquesta renda es calcula de la manera següent: 

 

R(muf)= (A/12-B)/C       

 

A: és la suma dels ingressos anuals nets obtinguts de tots els membres de la unitat 

familiar. Aquests ingressos s’acreditaran mitjançant la declaració de la renda de 

l’exercici fiscal de l’any anterior a la convocatòria i sinó estan obligats a fer aquesta 

declaració, s’haurà de presentar la documentació acreditativa que s’especifiqui en la 

mateixa.  

 

B: és l’import que la unitat familiar destina cada mes al pagament de la primera 

vivenda, sigui lloguer o hipoteca, amb un límit màxim de 600 €. 

 

C: és el nombre de membres de la unitat familiar (entenent com a unitat familiar, les 

persones empadronades en el mateix domicili amb lligams familiars) 

 

Dades sòciofamiliars 

- Família monoparental:  2 punts 

- Família nombrosa:  2 punts. 

- Infant en acolliment: 1 punt. 

- Per a cada membre de la unitat familiar amb discapacitat, dependència, malaltia greu 

i/o crònica (reconeguts per l’organisme competent): 1 punt 

 

Valoració de la Comissió Social Municipal 

- Valoració d’altres aspectes per part de la Comissió social Municipal, fins a 3 punts. 

 

Dades de risc social 

- Família en seguiment per Serveis Socials de l’Ajuntament o altres serveis sòcio-

sanitaris especialitzats, fins a 3 punts. 

 

 


