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BASES REGULADORES D’AJUTS D’ESCOLARITZACIÓ I MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL 
MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT PEL CURS ESCOLAR 2021-2022. 

 
 

Pel curs escolar 2021-2022 s’obre la convocatòria d’ajuts d’escolarització i menjador de les escoles 
bressols municipals pels infants que es trobin en una situació familiar amb necessitats econòmiques i/o 
socials. 
 
 
Article 1. Marc legal 
 
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 12/2007, d'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. 
Al seu article 3.3 defineix que els serveis socials adrecen la seva activitat especialment a la prevenció de 
situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport social i econòmic i de situacions de 
vulnerabilitat, entre d'altres. 
 
Article 2. Objecte 
 
L'objecte d'aquestes bases és regir la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts d’escolarització i menjador 
de les escoles bressols municipals, pels infants empadronats a Lliçà d’Amunt. 
 
Article 3. Persones beneficiàries 
 
Són persones beneficiàries els infants de 0-3 anys empadronats a Lliçà d’Amunt i es trobin en una situació 
familiar amb necessitats econòmiques i/o socials. 
 
Poden sol·licitar aquests ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades 
temporalment o definitivament de la guarda de la persona beneficiària. 
 
Article 4. Requisits 
 
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 i la documentació obligatòria, així com aquella documentació que 
sigui procedent en funció de cada cas, prevista a l'article 8 d'aquestes bases, en els terminis 
i la forma establerts en aquesta convocatòria. 
 

b) L’infant ha d'estar empadronat i escolaritzat a Lliçà d’Amunt.  
 
 
c) La renda per membre de la unitat familiar, haurà de ser la que s’estableix en el quadre 

adjunt”.. 
 

Aquests requisits s'han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud.  
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Article 5. Renda de la unitat familiar 
 
5.1 Membres computables per al càlcul de la renda de la unitat familiar 
 
Per membre de la unitat familiar, es tindran en compte els ingressos dels progenitors, si escau, els tutors 
legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda i protecció de les 
persones beneficiàries i els germans dels beneficiaris d’igual o més de 16 anys, que constin en el volant 
de convivència.  
 
També es tindran en compte com a membres computables de la unitat familiar als avis materns o paterns 
que convisquin al mateix domicili i constin al volant d’empadronament. 
 
En tot cas es consideraran membres computables de la unitat familiar ambdós progenitors encara que un 
d'ells no consti en el volant de convivència, excepte que s'acrediti documentalment una situació familiar 
diferent. 
 
5.1.1 Divorci o separació legal 
 
En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no 
convisqui amb l'alumne pel qual es sol·licita l'ajut. No obstant això, tindrà la consideració de membre 
computable, si s'escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s'inclourà 
dins el còmput de la renda familiar. 
 
5.1.2 Custòdia compartida 
 
En el cas que hi hagi una custòdia compartida vigent amb el document judicial que ho avali, l’import becat 
s’aplicarà en benefici del progenitor sol·licitant.  
 
Es valorarà cada unitat familiar per separat, i la quantitat becada resultant de la valoració segons la 
documentació aportada, es calcularà sobre el 50% de la quota d’escola bressol.  
 
S’entén que l’altre 50% de la es fa càrrec l’altre progenitor, demani o no l’ajut.  
 
5.1.3 Situació de violència de gènere i/o domèstica 
 
En cas d’acreditació de violència masclista, només es tindrà en compte la renda o ingressos personals de 
que disposi la persona víctima d'aquesta violència. 
 
 
5.2 Càlcul de la renda de la unitat familiar 
 
La renda neta mensual de la unitat familiar és el resultat de la suma dels ingressos nets percebuts deduint 
les despeses mensuals de préstec hipotecari o de lloguer de l'habitatge on resideix la persona beneficiària 
fins a un màxim de 700 euros. 
 
La renda neta mensual per membre de la unitat familiar és el resultat de la divisió entre la renda neta 
mensual de la unitat familiar i el nombre de membres de la unitat familiar. 
 
 
Article 6. Termini de presentació de sol·licituds 
 
Per al curs escolar 2021-2022, el termini de presentació de sol·licituds dels ajuts d’escolarització i 
menjador de les escoles bressols municipals s'inicia el dia 10 al 21 de maig de 2021, ambdós inclosos.  
 
Els beneficiaris de l’ajut d’escola bressol se’ls aplicarà l’ajut econòmic als rebuts generats durant el curs 
escolar 2020-2021 de la seva escola bressol municipal.   
 
 
Article 7. Sol·licitud 
 
Les sol·licituds es realitzaran online a través de la web www.llicamunt.cat, mitjançant l’enllaç que trobareu 
dins la noticia d’Ajuts d’escolarització i menjador a les escoles bressol municipals 2021-2022.  
 
Per fer el tràmit electrònicament cal disposar d'una identificació digital. Si no es té, es pot obtenir fàcilment 
l'IdCAT Mòbil (per a més informació, cal anar a https://idcatmobil.seu.cat). 
 

http://www.llicamunt.cat/
https://idcatmobil.seu.cat/
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Excepcionalment  en els casos que només disposeu de NIE, com a identificació personal, no podreu 
accedir  l’IdCAT mòbil. En aquest supòsit, o bé que tingueu dificultats per accedir al portal telemàtic   
podreu trucar al telèfon 93 860 72 20 per demanar suport per realitzar el tràmit telemàtic, o bé demanar 
cita prèvia.  
 
Les persones amb cita prèvia s’hauran d’adreçar en l’horari i data acordada prèviament a l’Àrea d’Acció 
Social situada al C/Rafael Casanova, 8, 1er de Lliçà d’Amunt.  
 
 
Article 8. Documentació 
 
A les sol·licituds cal adjuntar-hi la documentació següent.  
 
8.1 Documentació identificativa obligatòria: 
 

- NIF/NIE o passaport del sol·licitant i de la persona beneficiària. En el cas de no disposar-se, 
certificat de naixement o llibre de família on consti la filiació. 

- Volant de convivència actual. 
- En cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa d'aquest fet. 

 
8.2 Documentació econòmica obligatòria: 
 
Dels membres computables (igual i majors de 16 anys) per al càlcul de la renda de la unitat familiar: 
 

- Documents de l’Agència Tributària: Declaració de la renda del darrer any o certificat d’ingressos 
(en el cas d’estar exempt de l’obligació de fer declaració de renda). 

- En cas de ser treballador/a fix/a o temporal, els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 3 
mesos on constin els ingressos percebuts. 

- En el cas de treballadors autònoms, les dues darreres declaracions trimestrals dels models 130 o 
bé 131. No obstant, en cas d'estar exempt de presentar els esmentats models, caldrà acreditar-
ho mitjançant l'alta d'autònoms en cas d'autònom col·laborador, o bé mitjançant el model 303 en 
cas d'autònom professional. 

- En cas de trobar-se a l’atur, certificat del Serveis d’Ocupació de Catalunya amb els períodes 
d’inscripció o de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia que perceben. 

- Si és el cas, el conveni de guarda i custòdia compartida o la sentència de separació legal o 
divorci amb el conveni aprovat judicialment.  

- En cas d’incompliment de l’obligació de pagament de la pensió d’aliments, documentació 
acreditativa de la reclamació de  la pensió. 

- En cas de persones perceptores de la renda garantida per a la ciutadania, caldrà el certificat 
acreditatiu actualitzat. 

- En cas de pensionistes, caldrà el certificat acreditatiu de la percepció de la pensió i de la seva 
quantia actualitzada. 

- En cas d’obtenir altres ingressos sense documentar o no poder justificar cap tipus d’ingrés caldrà 
fer una declaració jurada d’ingressos.  

- Rebut hipoteca i/o lloguer dels últims 3 mesos, en el cas que no es correspongui amb les dades 
de la declaració de renda o no hi figuri. 

 
8.3 Documentació complementària  
 
Per a la valoració social es tindran en compte els següents aspectes de la unitat  familiar:  
 

- Carnets de família nombrosa i/o monoparental vigents. No s’admeten sol·licituds del carnet. 
- En cas de discapacitat el certificat del grau vigent del titular. 
- Certificat d’incapacitat laboral vigent. 
- Documentació acreditativa del reconeixement del grau de dependència vigent. 

 
8.4 En casos de violència de gènere: 
 
- Ordre de protecció vigent. 
- Qualsevol altre document oficial que acrediti situació de violència recent. 
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Aquests requisits s'han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud.  
 
L’omissió de presentació d’aquesta documentació complementària suposa la no acreditació de la situació 
respectiva, i conseqüentment no es tindrà en compte en la valoració de l’ajut. 
 
 
Article 9. Valoració de les sol·licituds 
 
Per tal d’establir la quantia de l’ajut es contemplaran dos aspectes: la situació econòmica i la situació 
social de la persona beneficiària d’acord amb la unitat de convivència. 
 
La suma dels percentatges obtinguts entre els criteris econòmics i socials equival a un percentatge d’ajut 
econòmic sobre el cost total de la quota mensual i de menjador i ho gestiona directament l’escola bressol.  
 
L'import de l'ajut no cobreix la totalitat del cost de la quota i menjador d'un curs escolar, la part que no 
queda coberta l'ha d'assumir la família de l'alumne/a.  
 
Si és el cas, en situacions amb conveni de guarda i custòdia compartida on les despeses escolars són 
responsabilitat al 50% per cadascun dels progenitors, el màxim de l’ajut podrà serà aquest.  
 
9.1 Valoració econòmica 
 
Es valorarà la situació econòmica a partir de l’Indicador de Renda de Suficiència (IRSC) establert pel 2021  
a la Llei de pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya.  
 
 

  20% ajut 30% ajut 40% ajut 50% ajut 70% ajut 

Composició 
Unitat de 

Convivència 

IRSC 
mensual 

2021 
Ingressos IRSC 

 
Ingressos 

IRSC 

Ingressos 
entre el 

100% i el 
66,7% de 

l’IRSC 

Ingressos 
entre el 66,6% 
i el 33,4% de 

l’IRSC 

Ingressos 
inferiors al 33,3% 

de l’IRSC 

Un membre 569,12 € de 682,94 a 626,04 de 626,03 a 
569,13 

De 569,12 
€ a 379,04 

€ 

De 379,03 € a 
189,52 € De 189,51 € a 0 € 

Dos membres 739,86 € de 887,83 a 813,86 de 813,85 a 
739,87 

De 739,86 
€ a 492,75 

€ 

De 492,74 € a 
246,38 € De 246,37 € a 0 € 

Tres membres 910,59 € de 1092,71 a 1001,66 de 1001,65 a 
910,60 

De 910,59 
€ a 606,46 

€ 

De 606,45 € a 
303,23 € De 303,22 € a 0 € 

Quatre 
membres 

1.081,33 
€ de 1297,60 a 1189,47 de 1189,46 a 

1081,34 

De 
1.081,33 € 
a 720,17 € 

De 720,16 a 
360,09 € De 360,08 € a 0 € 

Cinc membres 1.252,06 
€ de 1502,47 a 1377,26 de 1377,27 a 

1252,07 

De 
1.252,06 € 
a 833,88 € 

De 833,87 € a 
416,94 € De 416,93 € a 0 € 

Sis membres o 
més 

1.422,80 
€ de 1707,36 a 1565,09 de 1565,08 a 

1422,81 

De 1.422, 
80 € a 

947,59 € 

De 947,58 € a 
473, 80 € De 473,79 € a 0 € 

 

9.1.1 Si s’escau, en casos excepcionals, l’Ajuntament podrà atorgar l’ajut d’escola bressol 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 social motivat. 

 

9.1.2  Aquells ajuts que es valorin fins al 100% estaran condicionats a un compromís de contraprestació 

social; pla de treball familiar o quota mínima establerta ( 10% quota lactants o no lactants, el mateix en el 

menjador) 

 
Per calcular l’IRSC a la renda neta mensual de la unitat familiar, s’hi restarà fins a un màxim de set-cents 
euros en concepte de despeses mensuals de préstec hipotecari o de lloguer de l’habitatge on resideixi la 
persona beneficiària. 
 
IRSC: ingressos de tots els membres de la unitat familiar – lloguer/ hipoteca  (fins un màxim de 700,00€) 
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9.2 Valoració social 
 
Per fer la valoració social d’escola bressol es tindran en compte els següents indicadors de la unitat 
familiar fins un màxim del 30%. Cada ítem suma un 2 %, excepte l’últim apartat que suma un 4%. 
 
 

1. Situació familiar 
a. Família monoparental (carnet vigent) 
b. Família nombrosa (carnet vigent) 
c. No compliment de la manutenció (aportar denúncia) 
d. Situació de violència de gènere 
 

2. Situació de salut i/o discapacitats  
a. Reconeixement vigent de grau de discapacitat igual o superior al 33% per cada membre 

de la unitat familiar. 
b. Reconeixement vigent de grau de dependència per cada membre de la unitat familiar.  

 
3. Situació laboral 

a. Atur amb inscripció al SOC i al SEOVT per cada membre de la unitat familiar.  
b. Situacions sobrevingudes: Situació d’ERTO, reducció de jornada, atur i autònom sense 

activitat. 
 

4. Habitatge 
a. Ocupació o dificultats a l’accés a l’habitatge,  i/o sobre endeutament.  

 
5. Risc social de l’alumne 

a. Dificultats en l’escolarització (absentisme, inadaptació) 
b. Infants en acollida 
c. Altres situacions de risc social 
d. Risc de desemparament 

 
6. Pla de treball familiar o individual signat amb Serveis Socials (4% d’ajut) 

 
 

Article 10. Quantia dels ajuts 
 
10.1 Preus  
 
Els preus de la quota mensual i de menjador pel curs 2021-2022 són els següents: 
 
Quota mensual lactants 285,00€ 
Quota mensual: 190,00€ 
Despeses de menjador no lactants: 5,90€ diaris (menú fix). 
 
10.2 . Descomptes 
 
Per aquelles famílies que puguin beneficiar-se d’un descompte del 20% de la quota mensual per a 
germans bessons, beneficiaris amb carnet de família monoparental i carnet de família nombrosa vigent, 
famílies amb segon germà que estigui matriculat a l’escola bressol, cal tenir en compte els ajuts d’escola 
bressol a través de Serveis socials dins el període establert.  
 
En aquests casos, NO s’acumularà el percentatge d’ajut que resulti de la present convocatòria. 
 
 
Article 11. Sol·licituds fora de termini  
 
Amb caràcter extraordinari poden demanar ajuts posteriorment als terminis establers: 
 

1. els infants de nova incorporació a les escoles públiques o instituts municipals amb necessitats 
socials i/o econòmiques.  

2. els infants a qui la situació familiar hagi variat de manera substancial i que es pugui acreditar.  
 
Les sol·licituds presentades fora de termini es valoraran i tramitaran de la mateixa manera que al resta de 
peticions. 
 
Els ajuts s’adjudicaran en funció de la puntuació que hagin obtingut i de la disponibilitat pressupostària.  
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Article 12. Resolucions  
 
L'Ajuntament de Lliçà d’Amunt publicarà les resolucions dels ajuts escolars aprovats a la web de 
l’Ajuntament, així com també notificarà l’ajut atorgat a les famílies. 
 
 
Article 13. Recursos 
 
Contra la resolució de la convocatòria, que és definitiva i posa fi a la via administrativa, es podrà 
interposar un recurs per al·legacions, amb la nova documentació si és el cas, dins el termini de 30 dies 
comptant a partir de la data de publicació a la web de l’Ajuntament.  
 
 
 
 
 
Lliçà d’Amunt, 26 d’abril de 2021 
 
 
 


