
 

 

Criteris per l’atorgament d’Ajuts Extraordinaris per l’Adquisició de Llibres 

Escolars en paper i en format digital, altres eines de suport educatiu 

imprescindible, d’Educació Infantil (2n cicle), Primària i Secundària Obligatòria 

per al Curs 2020-2021. Destinats a famílies en situació de vulnerabilitat 

econòmica i/o d’inserció a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada 

pel COVID-19. 

 

1. Preàmbul  

L’emergència sanitària causada pel COVID-19 ha comportat una reducció notable dels 
ingressos d’algunes unitats familiars, i un increment de vulnerabilitat d’unitats familiars 
ja en situació vulnerable, i dificultats d’accés al mercat laboral tant per la manca 
d’oferta, com la reducció de l’existent efecte de l’emergència sanitària. L’Ajuntament de 
Malgrat de Mar ha creat aquest ajut per a les famílies amb fills menors en edat 
d’escolarització obligatòria per l’adquisició de llibres en paper i en format digital, i/o 
altres eines de suport educatiu imprescindibles, que es trobin en aquesta situació. 

Es tracta d’un ajut econòmic per les famílies amb menors que han vist reduïts els seus 
ingressos arrel de COVID- 19, i/o es troben en situació de vulnerabilitat urgent per 
manca d’ingressos o insuficiència d’aquests per situació laboral.  

Mitjançant aquest ajut permetem que els menors escolaritzats accedeixin en igualtat 
de condicions al sistema educatiu, que accedeixin amb el material imprescindible per a 
seguir les classes, reduint la bretxa educativa.  

Per aquest motiu aquest ajut econòmic prioritza les famílies que tenen menys 
ingressos econòmics. Les unitats familiars han d’acreditar la insuficiència dels 
ingressos.  
 
La Llei 12/2007 d’11 d’octubre, de serveis socials, a l’article 22 defineix com a 
prestacions econòmiques 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 afrontar-les i que no estan en condicions 
d’aconseguir-los o de rebre’ls d’altres fonts. 
 
2.- Objecte   

Ajuts econòmics destinats a  les famílies per minorar el cost per l’adquisició dels llibres 
escolars en paper i en format digital així com altres eines de suport educatiu 
indispensables per seguir el curs escolar d’Educació Infantil (2n cicle), Primària i 
Secundària Obligatòria.  
Són objecte de l’ajut les famílies que es troben amb insuficiència d’ingressos, situació 
econòmica precària, pèrdua d’ingressos, pèrdua lloc de treball o per les dificultats 
inserció amb ingressos insuficients per la situació provocada per la Covid-19  
 
L’objectiu és, donar suport a famílies amb menors a càrrec amb situació econòmica 
precària, per garantir la igualtat d’oportunitats, la inclusió educativa, la no discriminació 



i actuar com a element compensador de les desigualtats personals, socials i 
econòmiques de les famílies. 
 
3.Destinataris  

Els Ajuts està adreçat a aquelles famílies amb ingressos  insuficients, amb dificultats 
d’accés al mercat laboral per la manca d’oferta, i/o  famílies afectades per la reducció 
de l’oferta existent, per la pèrdua de la seva feina com a fixe discontinua, i/o pèrdua 
accés a oferta laboral, i amb dificultat d’inserció com a conseqüència dels efectes del 
coronavirus  

Les persones beneficiàries hauran d’acreditar trobar-se en situació de vulnerabilitat 
econòmica i/o d’inserció  segons el paràgraf anterior.  

S’entén que es troba en situació de Vulnerabilitat d’inserció, quan no s’ha renovat un 
contracte fixe discontinu, dificultat en recerca feina (cura de menors i altres causes) 
pèrdua de feines esporàdiques. etc. 
 
4.-Requisits  

Els Ajuts el podran sol·licitar les famílies que compleixin els següents requisits: 
 
1. Estar empadronades al municipi de Malgrat de Mar. 
2. Els menors d’aquestes famílies, que cursin estudis d’ensenyaments obligatoris. 
3. Estar matriculat a una escola de Malgrat de Mar pel curs 2020-2021. Excepte en 

que la plaça sigui atorgada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat, per 
Necessitats Educatives Especials. 

4. Que les famílies no disposin saldo bancari,  segons unitat familiar : 
 -Família amb un infant:   1.000,00€ 

 -Família amb 2 infants:   1.500,00€ 
 -Família amb 3 infants:   2.000,00€ 
 -Família amb 4 infants:   2.500,00€ 
Si el superen l’import indicat, no es valorarà la documentació  i es denegarà l’ajut. 
5. Presentar la sol·licitud en el termini i  forma establert en aquesta convocatòria 

mitjançant el formulari disponible a la web de l’Ajuntament de Malgrat  de Mar 
(www.ajmalgrat.cat) 

6. Poden optar a aquests ajuts les famílies amb ingressos insuficients afectades per 
situació Covid- 19, ja sigui perquè han perdut la feina, que tenen dificultat per 
accedir oferta laboral,  o han vist reduïdes les seves possibilitats d’aconseguir un 
lloc de treball donada la situació de paràlisi econòmica en general. Poden optar les 
famílies que no superin uns ingressos mensuals màxims de: 

 
Unitat familiar       Ingressos mensuals     
Un adult i un infant menor de 16 anys 1.070,59 € 
Un adult i dos infants    1.317,65 € 
Un adult i tres infants    1.564,69 € 
Dos adults i un infant    1.482,35 € 
Dos adults i dos infants           1.729,41 € 



 

Dos adults i tres infants            1.976,45 € 
Tres adults i un infant    1.894,11 € 
Tres adults i dos infants           2.141,17 € 
Tres adults i tres infants           2.388,21 € 
Si la unitat familiar no surt en el quadrant se li afegeixen 247€ per infant i 411,76€ per 

adult 

 

S’entén per unitat familiar la integrada pel pare i la mare o tutors, o per qualsevol d’ells, 
i els seus fills, sempre que hi convisquin i depenguin econòmicament de la família. 
També es consideren membres de la unitat familiar el cònjuge o la persona que 
convisqui maritalment amb el pare o la mare dels fills, com també els fills no comuns i 
els ascendents sempre que convisquin amb la família i en depenguin econòmicament.  
 
En cas d’assistir a un centre escolar on es realitzi el reciclatge de llibres, les persones 
beneficiàries d’ajuts per l’adquisició de llibres escolars estan obligats a adquirir el 
nombre màxim possible de llibres procedents del reciclatge. En aquest cas s’atorgarà 
l’import màxim gastat en la compra de llibres que li correspongui i, que com a màxim, 
serà l’import fixe segons nivell /alumne. 
 
La aprovació dels ajuts, estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària. És 
concediran, en ordre prioritari de major puntuació  a menor en l’anàlisi de la 
documentació. 
 
5.-Import dels ajuts 

Com a criteri general, s’atorgarà un import màxim fix per curs escolar independentment 
de l’escola on s’assisteixi i del pressupost dels llibres. L’import de l’ajut serà com a 
màxim de: 

a) Alumnes d’educació infantil 100,00€ per alumne/a 
b) Alumnes de primària 175,00€ per alumne/a 
c) Alumnes de secundària obligatòria 225,00€ per alumne/a. 

 
Aquest  import s’abonarà sempre i quan la despesa del cost dels llibres en paper i en 
format digital així com altres eines de suport educatiu indispensables per seguir el curs 
escolar amb normalitat sigui superi al 80% . En funció de la despesa destinada a 
l’adquisició de  llibres i/o material com a màxim s’atorgarà l’import fix màxim segons 
curs/ alumne. 
En cas d’excepcionalitat i previ informe del Tècnic/a de Serveis Socials de referència, 
es pot atorgar l’ajut del 100% del cost dels llibres en paper, digital o d’altre material. 
 
Si el sol·licitant es beneficiari d’un altre ajut per al mateix concepte per part de l’escola 
o una altre entitat, l’import rebut d’aquesta subvenció es descomptarà de l’import total 
del pressupost dels llibres i/o material informàtic,  i el càlcul de l’ajut a atorgar per part 
de l’ajuntament es realitzarà sobre el nou import resultant del cost dels llibres o 
material informàtic . 
 



En els centres on es fa reutilització de llibres, el cost de referència, per calcular l’import 
de l’ajut a atorgar, serà sobre el preu dels llibres reciclats. En aquest cas es donarà la 
totalitat de l’import destinat a la compra, amb el límit màxim establert per curs/alumna 
 

6. Documentació a Aportar 
Els interessats han de presentar les seves sol·licituds mitjançant el formulari específic  
disponible a la web de l’Ajuntament de Malgrat de Mar (www.ajmalgrat.cat), i amb la 
declaració responsable, indicant el tipus d’ajut que sol·licita, degudament emplenades i 
signades. És imprescindible que adjuntin la documentació acreditativa de la seva 
situació. 
La documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud i declaració 
responsable és la següent: 
 

6.1 Documentació personal 

Per tal d’acreditar la situació econòmica i familiar, es requerirà la següent 
documentació referent a tots els membres de la unitat familiar : 

• Presentar la sol·licitud amb la declaració responsable, en el termini i  forma 
establert en aquesta convocatòria mitjançant el formulari. 

•  Fotocopia Llibre de família o altres documents relatius a la filiació del/la menor.  
En cas de separació/divorci: sentència de separació i conveni regulador on figuri la 
resolució sobre la custòdia i, si escau, l’import mensual a percebre en concepte de 
manutenció/pensió. En cas d’incompliment, cal presentar la corresponent 
denúncia. 

 Fotocopia dels saldos i moviments de tots els comptes bancaris que disposi la 
unitat familiar des de gener de 2020. (saldo a tenir en compte el 17/07/2020). 

 Full a tercers degudament emplenat a nom del sol·licitant. 
6.2. Documentació Econòmica i de vulnerabilitat 
 Fotocòpia de les 6 darreres nòmines, o Fotocopia del certificat d’empresa del 

darrer contracte de treball, o Fotocòpia del contracte laboral . 
 En cas de treballadors autònoms, declaració trimestral d’hisenda 
 En cas d’estar treballant,  o haver treballat els 3 darrers mesos en feines 

esporàdiques declaració responsable d’ingressos. 
 Altres documents  que acrediti la situació de dificultat econòmica o 

d’inserció que pugui ésser valorada, corresponent al punt 4 dels requisits.     
 
6.3. Full autorització per a que l’Ajuntament realitzi la consulta. La persona 
sol·licitant pot AUTORITZAR a l’Ajuntament, a fi de verificar tot allò declarat en la 
sol·licitud, que pugui comprovar l’adequat compliment de les condicions necessàries 
per a l’accés a l’ajut sol·licitat i no haver  de presentar la documentació següent:  

• Consultar a l’Ajuntament l’acreditació de la convivència en el municipi de 
residència. 

• En cas d’estar en situació d’atur: Consultar al SOC el certificat de demandant 
d’ocupació i el certificat perceptor de prestacions. 

• Cobrament de Pensions o incapacitats laborals transitòries (I.L.T.) 
• Cobrament Renda Garantida de la Ciutadania 



 

• En cas de ser família monoparental: Consultar al Departament de Benestar i 
Família de la Generalitat de Catalunya.  

 
En cas, que no presenti el full d’autorització degudament marcat i signat, haurà 
d’aportar tota la documentació corresponent a l’apartat de documentació per a ser 
valorada la seva sol·licitud. 

• De la relació de documentació necessària, únicament ha de presentar la que 
acrediti la situació de vulnerabilitat o dificultat d’inserció de les famílies, apartat 
6.1 i 6.2., si autoritza la consulta a Ajuntament  

L´Ajuntament de Malgrat de Mar es reserva el dret a sol·licitar altra documentació que 
cregui convenient per valorar la sol·licitud. 
 
7. Presentació de les sol·licituds i procediment : 

La presentació sol·licituds  serà del 27 de juliol al 14 d’agost. Les sol·licituds es faran 
mitjançant el formulari específic disponible a la pàgina web de l’Ajuntament de Malgrat 
de Mar www.ajmalgrat.cat, sent responsabilitat del signant les manifestacions que s’hi 
efectuïn així com la validesa i veracitat de la documentació que l’acompanyi, sense 
perjudici de les mesures que l’Ajuntament de Malgrat pugui adoptar per verificar-ne 
l’autenticitat. 
Únicament  i excepcionalment en cas, de no disposar de mitjans per fer-ho, es podrà 
presentar presencialment a l’Àrea de Serveis a la Persona, només amb cita prèvia. 
 
Els ajuts es concedeixen, en funció de la dotació pressupostària i fins a l’exhauriment 
de la mateixa, prèvia valoració del compliment de requisits. 

Per la naturalesa dels ajuts i l’especificitat dels col•lectius als quals s’adrecen, les 
persones sol•licitants no hauran d’acreditar el compliment de la resta dels requisits 
establerts a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

La Regidoria de serveis socials de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, haurà d’emetre 
informe per determinar si la sol•licitud reuneix els requisits, una vegada realitzada la 
valoració dels criteris objectius de cada sol·licitud, segons l’ establert en aquests 
criteris, perque es pugui atorgar l’ajut.  
Els ajuts s’abonaran directament a les famílies i es farà efectiu, mitjançant 
transferencia bancaria a nom de la persona sol·licitant. 
 
8. Valoració de les sol·licituds 

Únicament es valoraran les sol·licituds que compleixin els requisits especificats a 
l´apartat  (Destinataris) de la present convocatòria. 
La valoració de les sol·licituds d’ajuts per a l’adquisició de llibres o material informàtic 
es farà tenint en compte la situació econòmica i social 
Es valorarà cada sol·licitud amb una puntuació màxima de 4 punts, repartits de la 
següent manera: 
  

a) Valoració de la situació econòmica: 



A part dels llindars d’ingressos mensuals màxims establerts en el punt 2 per a poder 
fer la sol·licitud de l’ajut, s’estableix el següent: 
 
Unitat familiar    Ingressos mensuals        B        A  
Un adult i un infant menor de 16 anys     1.070,59 €    810,90 €  540,59 € 
Un adult i dos infants          1.317,65 €    998,04 €  665,36 € 
Un adult i tres infants          1.564,69 € 1.185,18 €  790,12 € 
Dos adults i un infant          1.482,35 €           1.122,80 €  748,52 € 
Dos adults i dos infants         1.729,41 €           1.309,93 €  873,28 € 
Dos adults i tres infants         1.976,45 €           1.497,06 €  998,04 € 
Tres adults i un infant          1.894,11 €           1.434,69 €  956,46 € 
Tres adults i dos infants         2.141,17 €           1.621,82 €    1.081,21 € 
Tres adults i tres infants         2.388,21 €           1.808,95 €    1.204,96 € 
 
Puntuació de la situació econòmica 

Les famílies que tinguin uns ingressos mensuals inferiors o iguals als imports 
establerts en la columna A                                                                                    3 punts 
 
Les famílies amb uns ingressos mensuals compresos entre els imports A i B     2 punts 
 
Les famílies amb uns ingressos mensuals  compresos entre els imports B i els llindars 
màxims per optar a l’ajut                    1 punts 
 

b) Valoració Social 

Les famílies que estiguin en possessió del títol de família monoparental en vigor 1 punt 
(consulta realitzada per l’Ajuntament) 
 

c) Puntuació total 

Amb la suma dels punts de la valoració econòmica, es pot obtenir com a màxim un 
total de 4 punts. 
 
Els ajuts s’atorgaran primer a aquelles sol·licituds que hagin obtingut una puntuació 
màxima,  i aniran atorgant-se progressivament per ordre de major a menor puntuació 
(si hi ha sol·licituds amb la mateixa puntuació, es tindrà en compte el nivell ingressos, 
segons unitat familiar ). 
 
La documentació serà valorada i requerida en cas que no es pugui justificar 
adequadament els requisits i/o que manqui documentació acreditativa.  
En cas de ser requerida disposarà de 10 dies per a la seva presentació. Si no es 
presenta dins del termini, la sol·licitud  serà arxivada i per tant, denegada. 
 
Només s’admetran sol·licituds fora del termini indicat en aquest punt,  en els casos 
d’infants matriculats al centre escolar amb posterioritat al període de matricula 
establert pel curs 2020-2021 i sempre que sigui abans de 28 de febrer de 2021. 
 



 

9.-Resolució i justificació 

La resolució definitiva d’atorgació està prevista a primers de setembre, una vegada 
aprovat per la Junta de Govern Local l’expedient i, serà notificada electrònicament a 
qui ho hagi sol·licitat. 
Les famílies beneficiàries estan obligades a presentar per registre telemàtic o 
presencialment amb cita prèvia, el justificant corresponent a l’adquisició dels llibres 
escolars per valor de l’ajut atorgat en el termini de 10 dies hàbils des de la notificació. 
 
L'acceptació d’aquest ajut implica l'acceptació d'aquesta normativa.  
 
En cas de no presentar dins el termini establert la justificació corresponent, no 
s’atorgarà cap altra tipus d’ajut social i es podrà procedir al retorn de l’ajut. 
 

10. Pressupost 

 

Els ajuts econòmics que resulten d’aquesta convocatòria es faran efectius amb càrrec 
a l’aplicació pressupostaria 70.2310.48912. 

La consignació màxima de què està dotada l’aplicació pressupostaria pels ajuts per a 
l’adquisició de llibres durant l’anualitat de 2020  amb un crèdit màxim  de 50.000,00€ .  

Aquests ajuts l’atorga l’Ajuntament de Malgrat de Mar, el qual n’assumirà el pagament 
amb càrrec a la dotació pressupostària esmentada. 

 L’atorgament dels ajuts quedarà supeditada a la disponibilitat pressupostària. 
 
L’Ajuntament de Malgrat de Mar es reserva el dret a resoldre qualsevol qüestió que no 
s’hagi previst en les presents bases. 
 

11. Graduació de possibles incompliments 

 

Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim 
sancionador que sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable, la 
Llei general pressupostària i la Llei general tributària. 

L’Ajuntament de Malgrat de Mar iniciarà un procediment de reintegrament de l’ajut 
concedit i abonat indegudament de conformitat amb la legislació vigent. 
 
12. Reclamacions 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, podrà interposar-se 
recurs de reposició potestatiu davant el mateix òrgan que l’ha dictada en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el 
que estableixen els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 



Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció 
de la notificació corresponent, d’acord amb el que estableixen els articles 8.1, 25.1 i 
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat, d’acord 
amb el que estableix l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
No s´admetran reclamacions per variacions de la situació del sol·licitant, per manca de 
documentació i/o per presentar la sol·licitud fora de termini. 

13. Protecció de Dades 

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 
de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament general de protecció de 
dades 2016/679, les dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Usuaris dels 
serveis municipals, del qual és responsable l’Ajuntament de Malgrat de Mar i seran 
objecte de tractament per gestió dels diferents serveis públics municipals de 
l’Ajuntament, i no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades 
sense el consentiment dels sol•licitants dels ajuts o si no ho autoritza una llei. 
l 


