BASES QUE REGULEN LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER LA COMPRA DE LLIBRES DE
TEXT I MATERIAL ESCOLAR, CURS 2020/2021

1.- Objecte i beneficiaris
L’Ajuntament de Barbens obre convocatòria pública per a la concessió d’ajuts per a l’adquisició de
llibres 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 2020/2021.
En tots els casos s’estableixen els següents llindars d’ingressos corresponents a l’exercici 2019, que
no es podran superar per optar a aquests ajuts:
famílies de 2 membres computables: 15.935,46 euros
famílies de 3 membres computables: 19.919,33 euros
famílies de 4 membres computables: 23.903,19 euros
famílies de 5 membres computables: 27.887,07 euros
famílies de 6 membres computables: 31.870,94 euros
famílies de 7 membres computables: 35.854,81 euros
famílies de 8 membres computables: 39.838,68 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 què siguin titulars els membres
computables de la família hagin tingut el darrer any fiscal un volum de facturació superior a
130.000,00 euros.
En casos excepcionals, l'Ajuntament de Barbens podrà atorgar l'ajut de material i llibres de text
malgrat no es compleixin els requisits a què es fa referència en 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.
2.- 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, 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.
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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.
3.- Beneficiaris dels ajuts
L’ajut serà per nen/a o jove que cursi ensenyaments (infantil, primària o ensenyament secundari).
4.- Requisits
a) L’acompliment del nivell de renda establert entre tots els membres de la unitat familiar.
b) Figurar tots els membres de la unitat familiar en el Padró municipal d’habitants de l’Ajuntament
de Barbens des d’un mínim de tres mesos abans 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.
c) Està matriculat en un centre escolar/educatiu per a ser beneficiari de la subvenció.
d) Està 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. Documentació 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 o al Registre electrònic.
Fotocòpia del DNI/NIE/passaport del pare/mare/tutor legal.
Fotocòpia del Llibre de família.
Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
Fotocòpia de la declaració de la renda de l’exercici 2019 de tots els membres computables de
la unitat familiar. 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 http://barbens.ddl.net/
Les famílies amb expedient a Serveis Socials només han d’aportar la informació que calgui
actualitzar.
6. Comissió de valoració i atorgament
La Comissió de valoració de les sol·licituds la formarà l’Alcaldia i la Regidoria d’Educació, Cultura,
Igualtat i Comunicació.
Podran sol·licitar l’assessorament del personal municipal que creguin convenient.
La resolució de l’expedient correspon a l’Alcaldia.
7. Termini de sol·licitud dels ajuts
El termini de presentació de sol·licituds per a participar en aquesta convocatòria serà del 30 de juny
al 21de juliol de 2020.
8. 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 2020-2021.
9. 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.
Barbens, 29 de juny de 2020
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