Bases reguladores de l’atorgament de beques per a llibres i
material curs 2021/2022
1. Objecte de les bases:
L’Objecte d’aquestes bases és regir la convocatòria per a l’atorgament de beques per a
llibres de text i material per a alumnes amb necessitats socioeconòmiques, d’educació
infantil, primària i secundària obligatòria.
Aquest any, caldrà continuar tenint en compte l’aplicació de mesures extraordinàries
provocades per la pandèmia del COVID-19, que es reflexen en aquestes bases i que es
poden anar incorporant en funció de l’evolució de la situació sanitària.

2. Beneficiaris:
2.1. Poden ser beneficiaris dels ajuts els alumnes empadronats al municipi de Calaf que
pertanyin a famílies amb una situació socioeconòmica desafavorida o hagin estat
afectades per la crisi sanitària, econòmica i social causada pel COVID-19 i que
cursin educació Infantil, primària o secundària obligatòria a Calaf.
2.2. Poden sol·licitar els ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones
encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones
beneficiàries.

3. Requisits:
3.1. A més de reunir les condicions per a ser persona beneficiària, previstes en l’article
2, per a poder rebre l’ajut cal:
a) Presentar la sol·licitud corresponent i la documentació previstes a l’article 4 en
els terminis i la forma establerts.
b) Que l’alumne estigui empadronat a Calaf i cursi els estudis al mateix municipi.
c) No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altres ens públics, entitats.
d) Tenir una renda neta per membre de la unitat familiar, igual o inferior a l’IRSC de
l’any en curs en els que es fa la convocatòria (per l’any 2021 és de 569,12€ al
mes), excepte en els casos d’acreditació de violència masclista, que només es
tindran en compte els ingressos de la persona víctima de violència masclista, o
aquells casos en que la situació familiar hagi canviat dràsticament com a
conseqüència dels efectes causats pel COVID-19. En aquest últim supòsit, caldrà
aportar els documents acreditatius que ho demostrin.
Per membre de la unitat familiar s’entendran aquelles persones que constin en
el certificat de convivència.
La renda neta mensual per membre de la unitat familiar és el resultat
de la
divisió del total dels ingressos nets percebuts per a unitat familiar l’any 2020 entre
catorze. A la renda neta mensual de la unitat familiar s’hi pot restar fins a un
màxim de 300 euros en concepte de despeses mensuals de préstec hipotecari o
de lloguer de l’habitatge on resideixi la persona beneficiària.
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3.2. En casos excepcionals, l’equip de serveis socials bàsics conjuntament amb l’àrea
d’ensenyament, podran valorar l’atorgament de l’ajut malgrat no es compleixin els
requisits a què es fa referència en l’apartat anterior, quan així ho considerin i ho
proposin, mitjançant la presentació de l’informe motivat.
L’informe l’ha de signar el professional que l’emet, ha d’estar suficientment motivat
i s’ha de basar en qualsevol dels punts que s’esmenten a continuació: tipus de
composició familiar, salut, violència masclista i valoració d’alt risc social.

4. Funcionament i/o procediment d’accés:
4.1.Pel curs 2021/2022, el termini de presentació de les sol·licituds s’inicia el dia 7 de
juny i finalitza el 23 de juny de 2021.
4.2. El pressupost amb el que compta aquesta convocatòria és de 10.000€ ampliable en
funció de les sol·licituds rebudes i prové de:
La partida pressupostària 23100/48010 Ajuts a les famílies
4.2. La sol·licitud es presentarà preferentment per instància general a través de la seu
electrònica de l’Ajuntament de Calaf, adjuntant la sol·licitud i tota la documentació que
acredita les circumstàncies que s’al·leguen. En aquells casos en que no sigui possible,
es podrà demanar cita prèvia al correu lamourfs@calaf.cat o al telèfon de l’Ajuntament
de Calaf 938698512.
4.3. Documentació que cal aportar:
A la sol·licitud s’ha d’adjuntar la següent documentació escanejada
 DNI o NIE del pare/ mare o tutor
 Llibre de família
 L’Ajuntament de Calaf comprovarà d’ofici l’empadronament dels membres de
cada unitat de convivència.
 Ingressos de tots els membres de la unitat de convivència majors de 18 anys. La
justificació pot donar-se amb:
a) sis últimes nòmines o document equivalent.
b) Última declaració de la renda
c) En cas de rebre una pensió no contributiva, el document acreditatiu.
d) Certificat de l’INEM – SEPE (Servicio de Empleo Público) de les
prestacions de cada membre del nucli familiar major de 18 anys en
situació d’atur, o bé certificat que acrediti que no es percep cap prestació
econòmica.
e) En cas de cobrament de la RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA o
algun tipus de pensió, el document acreditatiu.
f) Només en el cas de no poder justificar els ingressos del nucli familiar,
s’haurà d’omplir i adjuntar la declaració jurada a la resta de
documentació.
g) Si és el cas, certificat acreditatiu d’estar en situació d’ERTO o similar.


Document justificatiu de pagament de l’arrendament o de la quota hipotecària
del mes en curs.
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Certificat de CAD (grau de discapacitat), si és el cas.
Carnet de família monoparental, si és el cas.
Carnet de família nombrosa, si és el cas.
Sentència de la guàrdia i custòdia del fill, en cas de separació o divorci.
Altres documents que es puguin especificar en el document de sol·licitud.

Els Serveis Socials municipals poden sol·licitar que s’adjunti qualsevol altre
document que considerin oportú per tal de poder acreditar amb més fidelitat la
situació personal i/o econòmica del/la sol·licitant.

4.4. Terminis:
 Presentació de sol·licitud: del 7 al 23 de juny a l’Ajuntament de Calaf, preferentment
per instància general mitjançant la seu electrònica adjuntant tota la documentació
acreditativa que s’especifica en l’apartat 4.3. En aquells supòsits que no sigui
possible, es podrà demanar cita prèvia al correu lamourfs@calaf,cat o al telèfon de
l’Ajuntament de Calaf 938698512. Fora d’aquest termini, les sol·licituds no es
recolliran. En cas de tenir germans, només cal presentar una sola sol·licitud amb tots
els alumnes per als quals es demana la beca.
 Resolució dels ajuts: del 25 de juny al 8 de juliol. Durant aquest període, les famílies
que tinguin documentació pendent rebran un requeriment de l’Ajuntament i per que
l’entreguin de la manera que s’indiqui.
 Es notificarà la resolució de la beca de llibres i material 2021-2022 als sol·licitants a
partir del dia 9 de juliol.
4.5. 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 publicació de l’atorgament o denegació de l’ajut.

4.6. Revocacions:
4.6.1. Els ajuts poden ser revocats d’ofici o a proposta de l’Àrea de Serveis Socials
o de l’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de Calaf.
4.6.2. Són causa de revocació de l’ajut:
a) L’ocultació o la falsedat en la documentació presentada.
b) El canvi de municipi (empadronament) de la persona beneficiària de l’ajut.
c) El canvi substancial de les circumstàncies que van donar lloc a la concessió de
l’ajut, acreditat pels Serveis Socials.
d) L’incompliment de les condicions establertes en aquestes bases.

4.7. Pagament:
- L’import de l’ajut destinat a la compra de llibres d’educació primària (Escola Alta Segarra)
, es pagarà mitjançant transferència bancària al sol·licitant (que haurà d’omplir el número
de compte a la pròpia sol·licitud), un cop presenti la factura o tiquet de la compra dels
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llibres a l’Ajuntament de Calaf mitjançant les mateixes fórmules establertes per la
presentació de la sol·licitud.
Només en aquells casos que la família destinatària de l’ajut no pugui fer front al pagament
de la totalitat dels llibres, caldrà que aquesta demani hora a Serveis socials per tal que
s’emeti informe pertinent i l’Ajuntament pugui avançar l’ingrés de l’import per fer front a la
compra dels llibres. Caldrà aportar el document justificatiu a posteriori, en cas de no fer-ho,
no tindrà opció a participar en properes convocatòries d’ajuts en aquest Ajuntament.
- L’import de l’Ajut destinat a pagar el material escolar (Escola Alta Segarra), es pagarà
com sempre al mateix centre. Les famílies hauran de pagar a l’Escola, quan el centre
disposi, la diferència entre el preu total i l’import atorgat per l’Ajuntament.
- L’import de l’Ajut destinat a pagar els llibres i material d’educació secundària obligatòria
(Institut Alexandre de Riquer), es pagarà mitjançant transferència bancària al sol·licitant
(que haurà d’omplir el número de compte a la pròpia sol·licitud), un cop presenti la factura
o tiquet de la compra dels llibres a l’Ajuntament de Calaf mitjançant les mateixes fórmules
establertes per la presentació de la sol·licitud.
.
4.8. Obligacions dels destinataris de l’ajut:
- Fer efectiu el pagament del cost dels llibres i material i de la manera que s’especifica.
- Per optar a les beques per a llibres i material escolar, no podrà existir deute ni amb
els centres ni amb les AMPA.
En cas d’incompliment, es denegarà l’accés als ajuts de properes convocatòries.

5. Criteris de valoració:
5.1. Criteris econòmics:
Per valorar la situació econòmica de la unitat familiar, i establir la puntuació resultant, es
calcularà la renda disponible màxima mensual, per la qual cosa s’utilitzarà la fórmula de
càlcul següent:

Mitjana de tots els ingressos mensuals – Despeses de lloguer/ hipoteca (màx. 300€)
Nombre de persones de la unitat de convivència (màx. 6)
La mitjana d’ingressos mensuals es calcularà sobre els tres últims mesos i es farà en relació
amb els que obtinguin tots els membres de la unitat de convivència.
Les despeses mensuals de lloguer o hipoteca es calcularan a partir de les despeses
pagades en concepte de lloguer o hipoteca, i es descomptaran fins a un màxim de 300€.
El nombre de persones de la unitat de convivència que es comptabilitzarà serà com a màxim
de sis.
Una vegada calculada la renda disponible màxima mensual es puntuarà d’acord amb la
següent taula:
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Renda disponible màxima mensual Punts
Igual o més de 400€
0
350€ – 399€
1
300€ - 349€
2
250€ - 299€
3
200€ - 249€
4
Menys de 199€
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5.2. Criteris socials:
Consten de la valoració del professional dels indicadors següents, que podran sumar o
restar (agregats positius o negatius):
5.2.1. Agregats positius:
-

5.2.2.
-

Composició familiar: família monoparental, nombrosa, persones majors de 65
anys: 1 punt
Situació sociofamiliar: dificultats en les relacions familiars, situacions de risc dels
i les menors (desatenció, dificultats d’escolarització, situacions de violència
familiar, dificultats d’integració social....): 2 punts
Problemes de salut: malalties greus, manca autonomia personal, discapacitat
igual o superior al 65%, drogodependències, malalties mentals: 1 punts
Participació activa en el pla d’atenció social individual i/o en el procés d’integració
social, formativa i/o laboral: 2 punts
Seguiment satisfactori del pla d’intervenció establert pels serveis socials: màx 2
punts.
Altres segons informe del professional: 1 punt.
Problemes relacionats amb l’habitatge: pèrdues, males condicions, deute: 1 punt.
Agregats negatius:
Incompliment dels acords establerts amb els serveis socials bàsics: màx -4 punt
Altres, segons informe del professional: -1 punt
Actitud passiva en el procés de millora: -1 punt.

5.3 Criteris econòmics, socials i sanitaris provocats pels efectes de la pandèmia del
COVID-19: màxim 4 punts

6. Quantia i barem de les prestacions:
L’import de les prestacions municipals vindrà determinat per la suma de les valoracions
econòmiques i socials que es contemplen en els criteris d’atorgament (fins a un màxim de
15 punts) segons el que s’estableix a les següents taules:

EDUCACIÓ PRIMÀRIA PUNTUACIÓ IMPORT AJUT €
1-3
15€
LLIBRES
4-7
30€
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MATERIAL

8-15
1-3
4-7
8-15

50€
10€
30€
40€

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PUNTUACIÓ IMPORT AJUT €
OBLIGATÒRIA
1-3
15€
LLIBRES 1r ESO
4-7
35€
8-15
45€
1-3
10€
LLIBRES 2n A 4t ESO
4-7
15€
8-15
20€
1-3
5€
MATERIAL
4-7
10€
8-15
15€

L’ajut màxim per família serà de 250€.
Així mateix, en funció del nombre de sol·licituds rebudes i de la seva resolució es podran
retocar els imports dels ajuts màxims amb el criteri d’afavorir el màxim nombre de persones
possible.

7. 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 del Reglament (UE)
2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades (RGPD)

8. Disposició final primera:
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, és d’aplicació supletòria en
totes les qüestions que es suscitin sobre la interpel·lació, el compliment i execució, no
previstes en aquestes bases.
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