BASES QUE REGULEN LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER LA COMPRA DE LLIBRES DE
TEXT I MATERIAL ESCOLAR, CURS 2021/2022

1.- Objecte i beneficiaris
L’Ajuntament de Barbens obre convocatòria pública novament, per cinquè any consecutiu, per a la
concessió d’ajuts d’adquisició de llibres de text i material escolars, destinats a famílies
empadronades al municipi, amb fills escolaritzats a educació infantil, primària o secundaria cursant
estudis d’ESO, Cicles Formatius i Batxillerat, en el curs escolar 2021/2022.
En tots els casos s’estableixen els següents llindars d’ingressos corresponents a l’exercici 2021,
segons l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM). El valor per a l’anualitat 2021 ve
determinat per la Disposició Addicional 121a. de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 2021,
que estableix per a l’any 2021:
a) L’IPREM anual (12 pagues), de 6.778,80 euros,
b) L’IPREM anual amb les pagues extraordinàries (14 pagues), de 7.908,60 euros.
Per tant, no es podran superar per optar a aquests ajuts els següents llindars d’ingressos a 14 pagues
per import brut:
- famílies d’un membre computable: 7.908,60 euros
- famílies de 2 membres computables: 15.817,20 euros
- famílies de 3 membres computables: 19.771,50 euros
- famílies de 4 membres computables: 23.725,80 euros
- famílies de 5 membres computables: 27.680,10 euros
- famílies de 6 membres computables: 31.634,40 euros
- famílies de 7 membres computables: 35.588,70 euros
- famílies de 8 membres computables: 39.543,00 euros
La renda de les famílies, als efectes d'aquests ajuts, s'obtindrà per agregació de les rendes
corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cada un dels membres computables de conformitat
amb la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques. Es podran tenir en
compte les situacions de les famílies que puguin acreditar un canvi de situació econòmica entre la
renda familiar de l’exercici fiscal referit i l’actual.
Es denegarà l'ajut sol·licitat quan les activitats econòmiques de les quals siguin titulars els membres
computables de la família hagin tingut el darrer any fiscal un volum de facturació superior a
100.000,00 euros.
En casos excepcionals, l'Ajuntament de Barbens podrà atorgar l'ajut de material i llibres de text
malgrat no es compleixin els requisits els quals fa referència a l'apartat anterior, quan els Serveis
Socials així ho considerin i ho proposin, mitjançant la presentació d'informe motivat.
Per obtenir l’ajut, no serà necessari complir els requisits establerts a l’article 13.2 de la Llei 38/2003
de 17 de novembre, general de subvencions.
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2.- Règim aplicable
Els ajuts es regiran pels preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, i pel Reglament que la desenvolupa.
Per la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de els Administracions públiques.
I, per aquestes bases reguladores.
3.- Crèdit pressupostari i import de l’ajut
La despesa màxima prevista per l’Ajuntament de Barbens per a la concessió d’aquests ajuts és de
NOU-CENTS SETANTA-CINC euros (975.-€), amb càrrec a la partida 1.324.48009.01 Ajuts
família ensenyament del pressupost vigent.
L’import màxim de l’ajut, sempre i quan la despesa arribi a aquesta quantitat serà de:
- 75 euros per família a l’alumne matriculat a infantil i primària.
- 85 euros per família a l’alumne matriculat a secundària, ESO, batxillerat i cicles formatius.
Si una família té més d’un fill matriculat a un centre escolar, l’import per família serà de 150 euros.
Si es tracta d’una família nombrosa o monoparental o en el cas d’alguna disminució/discapacitat
física, psíquica o sensorial d’algun membre de la unitat familiar, l’import serà de 180,00 euros.
Això no obstant, l’Ajuntament de Barbens atendrà totes les sol·licituds que rebi que compleixin els
requisits que s’estableixen en aquestes bases.
En el cas que el nombre de sol·licituds sigui superior a la que permeti la consignació pressupostària,
es disminuirà l’import dels ajuts de manera proporcional i en la quantia necessària fins a poder
atendre totes les presentades que compleixin els requisits.
També podrà reduir-se l’import de l’ajut en el cas que el cost dels llibres del curs del sol·licitant que
indiqui el centre educatiu a l’Ajuntament sigui inferior al 90% de les quanties màximes indicades, ja
que en cap cas l’ajut pot superar el 90% del cost.
4.- Destinataris dels ajuts
Poden optar als ajuts, els estudiants que durant el curs acadèmic 2021-2022 compleixin tots els
requisits següents:
a) Matriculats a ensenyaments infantil, primària o ensenyament secundari.
b) L’acompliment del nivell de renda establert entre tots els membres de la unitat familiar.
c) Figurar tots els membres de la unitat familiar en el Padró municipal d’habitants de
l’Ajuntament de Barbens des d’un mínim d’un mes abans a comptar de la data de
convocatòria d’aquests ajuts.
En cas de separació dels pares, que s’haurà de justificar documentalment, el requisit de
figurar en el Padró municipal d’habitants s’haurà d’entendre referit a l’alumne beneficiari i
al progenitor amb qui convisqui habitualment, que en tingui la guarda i custòdia.
d) Estar els pares/tutors legals dels beneficiaris al corrent de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament de Barbens.
e) Autoritzar a l’Ajuntament de Barbens a comprovar que totes les dades declarades siguin
certes.
f) No percebre cap altre ajut per aquest concepte.

5. Publicitat de la convocatòria i les bases
Tant la convocatòria com les Bases que regulen la concessió d’aquests ajuts es faran públiques al
tauler d’anuncis de la Seu electrònica de l’Ajuntament e-TAULER - Ajuntament de Barbens
(seu.cat). Tanmateix, es farà divulgació de la present convocatòria a l’Escola Sant Roc de Barbens,
a la Llar d’Infants Blau Cel de Barbens i a les xarxes socials que gestiona l’Ajuntament.
6. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds per a participar en aquesta convocatòria serà del 5 al 29 de
juliol de 2021.
7. Documents que cal presentar amb la sol·licitud
-

-

-

Model de sol·licitud correctament emplenat i signat, i registrat en el Registre General de
l’Ajuntament de Barbens de forma presencial o a través del Registre electrònic, instància
genèrica.
Fotocòpia del DNI/NIE/passaport del pare/mare/tutor legal.
Fotocòpia del Llibre de família.
En el cas de separació o divorci, aportar còpia de la sentència judicial que acrediti qui
ostenta la custòdia o certificat on es determini qui té la custodia del menor.
Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si és el cas.
Fotocòpia de la declaració de la renda (IRPF) de l’exercici 2020 de tots els membres
computables de la unitat familiar majors de 16 anys amb justificant de la seva presentació.
La persona que no tingui l’obligació de presentar la declaració de la renda, haurà de
presentar una certificació/acreditació que no l’ha de presentar. L’Ajuntament de Barbens
podrà sol·licitar l’autorització per comprovar el nivell de renda davant dels organismes
oficials, en especial l’Agència Tributària o sol·licitar documentació complementària a
l’esmentada, per determinar el nivell de renda familiar. Si quan es presenta l’ajut encara no
s’ha presentat la declaració de la renda, es podrà aportar la seva còpia a l’Ajuntament fins al
dia posterior a la data límit de presentació a l’Agència Tributària.
En el cas d’alguna disminució/discapacitat física, psíquica o sensorial d’algun membre de la
unitat familiar, cal aportar certificat que ho acrediti i el seu grau.

L’Ajuntament de Barbens comprovarà d’ofici l’empadronament dels membres de cada unitat
familiar. També podrà comunicar a l’escola indicada l’atorgament de l’ajut per tal de verificar el curs
escolar del beneficiari.
Els models de sol·licitud es poden trobar a l’oficina d’atenció al públic de l’Ajuntament de Barbens,
i a la web de l’Ajuntament www.barbens.cat
Les famílies amb expedient a Serveis Socials només han d’aportar la informació que calgui
actualitzar.
8. Acceptació bases
La mera participació en la convocatòria dels ajuts mitjançant la presentació de la sol·licitud implica
la plena acceptació de les condicions establertes a les presents bases.
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9. Publicació beneficiaris
El llistat d’alumnes beneficiaris dels ajuts es publicarà al tauler d’anuncis de la Seu electrònica de
l’Ajuntament e-TAULER - Ajuntament de Barbens (seu.cat) amb el número d’expedient de cada
sol·licitud, assignat en el moment de la seva presentació.
10. Procediment d’atorgament i comissió de valoració
Una vegada rebudes les sol·licituds es farà la revisió dels expedients presentats. En el cas que es
trobin defectes formals a la documentació presentada o es demani informació i/o documentació
addicional, l’Ajuntament requerirà als sol·licitants per tal que en el termini de 10 dies, a comptar des
del dia de la notificació del requeriment, procedeixin a esmenar o a aportar la documentació
requerida amb l’advertiment que, en el cas de no presentar-la en el termini establert, s’entendrà per
desistit en el procediment i quedarà exclòs de tramitació de l’expedient d’ajut.
Finalitzat el termini per esmenar sol·licituds o aportar documentació addicional requerida, es durà a
terme la fase de valoració per part de la comissió de valoració. Aquesta comissió la formaran
l’Alcaldia i la Regidoria d’Educació, Cultura, Igualtat i Comunicació. Podran sol·licitar
l’assessorament del personal municipal que creguin convenient. De l’estudi dels documents aportats
de cada expedient elaboraran una proposta de resolució.
En el termini màxim de dos mesos a comptar des del dia de finalització de la presentació de
sol·licituds, l’Alcaldia resoldrà els expedients d’ajuts mitjançant una resolució, que serà publicada i
notificada perquè totes aquelles famílies que vulguin realitzar objeccions o impugnacions puguin ferho.
11. Pagament dels ajuts
L’ajut es farà efectiu directament a la llibreria l’Espiral del municipi, establiment on es faran les
comandes dels llibres per part de les famílies beneficiades.
Qualsevol incompliment dels requisits serà causa de revocació de l’ajut concedit.
En cap cas es podrà destinar aquest ajut a altres conceptes que no siguin els llibres de text o material
escolar pel curs 2021-2022.
12. Publicitat d’atorgament dels ajuts
De conformitat amb l’article 5 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i 15 c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, s’exceptua la publicació de la concessió d’aquests ajuts
pel que fa a les dades de caràcter personal, per entendre’s que pot afectar a la salvaguarda i respecte a
l’honor, la intimitat personal i familiar de les persones físiques beneficiàries.
13. Protecció de dades
El responsable del tractament de les dades és l’Ajuntament de Barbens, amb domicili a Barbens,
plaça de l’Església, 3, CIF P2505000F, telèfon 973580460 i correu electrònic
ajuntament@barbens.ddl.net

El tractament de la informació que ens faciliti es farà amb la finalitat de gestionar la concessió de
l’ajut. Les dades proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb les
obligacions legals. La base que legitima el tractament és precisament la sol·licitud de l’ajut per part
de l’interessat i, per tant, el consentiment del mateix. Les seves dades no seran cedides a tercers
excepte a encarregats del tractament de les mateixes i en els casos en que s’hagi de complir amb una
obligació legal.
L’interessat podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament,
portabilitat, d’oposició i a no ser objecte de decisions individualitzades mitjançant comunicació
escrita dirigida al Responsable del Tractament en el domicili o adreça de correu electrònic
facilitades. Tanmateix podrà presentar, en el seu cas, una reclamació a través de l’Autoritat Catalana
de Protecció de Dades.
14. Revocació dels ajuts
En qualsevol moment i fins a un termini màxim de quatre anys, l’Ajuntament tindrà dret a revisar els
ajuts que hagin estat atorgats en virtut d’aquestes bases. Si com a conseqüència d’aquesta revisió
l’Ajuntament constatés que hi ha error o incidència que ha comportat que l’atorgament de l’ajut no
complia amb els requisits establerts, tindrà dret a sol·licitar al beneficiari de l’ajut el seu
reemborsament.
Aquest reemborsament es farà per part del beneficiari en un termini màxim de 7 dies naturals, amb el
corresponent meritament d’interessos si no es compleix amb aquest termini.
15. Interpretació de les bases
La interpretació de els bases correspon a l’Alcaldia com a òrgan competent de la gestió i resolució
del procediment.
L’Ajuntament de Barbens es reserva el dret de modificar el contingut de les presents bases en
qualsevol moment en el supòsit que sorgeixi qualsevol circumstàncies imprevista que estigui fora del
seu raonable control, ja sigui fortuïta, de força major o per l’activitat irregular dels sol·licitants o
d’un tercer, sense que l’Ajuntament incorri en cap tipus de responsabilitat.
Barbens, 1 de juliol de 2021
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