
AJUTS ECONÒMICS DE SUPORT A L’ESCOLARITAT CURS 2014 / 2015 

Descripció 
Concedir un ajut econòmic a les famílies destinat a cobrir una part del cost de material i sortides escolars 
dels infants empadronats a Sant Quirze del Vallès d’educació infantil, primària i secundaria obligatòria. 
 

Qui ho pot demanar? 
Veïns i veïnes de Sant Quirze del Vallès amb infants que estiguin cursant educació infantil, primària i 
secundaria obligatòria. 
 
Poden sol·licitar-la també les famílies amb infants que hagin estat derivats a un centre concertat desde 
Serveis Territorials d’Educació. 
 

Documents que cal aportar 
Els/les sol•licitants hauran d’aportar la documentació següent referida als membres de tota la unitat 
familiar, inclòs al/la menor beneficiari/ària.  De tota la documentació, cal aportar original i fotocòpia. 
 

Documentació sociofamiliar 
 

 DNI/NIE, permís de residència o passaport de tots els membres de la unitatfamiliar. 

 TSI (Targeta Sanitària Individual) de l’infant. 

 Llibre de família. 

 En cas de representació legal o acolliment del menor beneficiari/ària, documentació acreditativa d’aquest fet. 

 En cas de situació familiar de separació de fet, el document notarial o la fotocòpia dels justificants 

d’interposició de la demanda o altres documents que demostrin aquesta situació. 

 Si la separació és legal o bé hi ha divorci, la resolució judicial que determini aquesta situació, incloent-hi el 

conveni regulador. 

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

reclamació de la pensió d’aliments. 

 En cas de guardes compartides, es tindran en compte els ingressos d’ambdós progenitors. 

 En cas d’escolarització en centre privat concertat, la resolució del/la director/a del serveis territorials al Vallès 

Occidental del Departament d’Ensenyament. En el seu defecte, document justificatiu emès per l’inspector de 

zona, per l’equip atenció psicopedagògica o per la direcció del centre educatiu que certifiqui que el/la menor 

beneficiari/ària ocupa una plaça reservada al centre privat concertat. 
 

Documentació econòmica de tots els membres de la unitat familiar de 16 o més anys d’edat: 

 

 Els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 3 mesos immediatament anteriors a la present sol·licitud. 

 En cas de trobar-se a l’atur, certificat del SEPE (antic INEM) amb els períodes d’inscripció i de recepció de 

prestacions i/o subsidis per atur i la quantia percebuda en els 3 mesos immediatament anteriors a la present 

sol·licitud. Es pot sol·licitar a través de www.sepe.es i trucant al telèfon 901 119 999. 

 En cas de ser pensionistes, certificat de pensió. 

 En cas de ser autònoms o empresaris, l’última declaració de l’IRPF. 

 En cas de ser dones víctimes de violència masclista Llei 05/2008 de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar 

la violència masclista, no es tindran en compte els ingressos de l’agressor. Cal aportar la sentència judicial. 

 En cas que un membre de la unitat familiar rebi una prestació econòmica per cuidador/a no professional, en 

aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre de promoció de la autonomia personal i atenció a les 

persones en situació de dependència, no es tindran en compte aquests ingressos. 

 En cas de no poder acreditar cap de les anteriors circumstàncies, és necessari omplir al formulari de sol·licitud 

la declaració jurada d’ingressos. 

 El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge on resideixi el/la menor beneficiari/ària, o declaració 

jurada de viure en un habitatge pagant un lloguer si no es pot justificar documentalment. 

 Informe de vida laboral. Hi ha la possibilitat de que s'autoritzi a l'ajuntament a consultar les seves dades 
econòmiques a l'Agència Tributària. En aquest supòsit caldrà que aporti el full d'autorització annex signat per 
tots els membres de la unitat familiar. 



TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS: 

El termini per presentar les sol•licituds s’obrirà el 21 al 30 de maig ( inclòs) del 2014 

 
Per tal que les beques siguin considerades i avaluades és necessari presentar la sol•licitud mitjançant 
model específic (Model C3X121) i tota la documentació requerida 
 
 

On es demana (Presencial) 

 
 
Oficina d'Atenció Ciutadana 

email: oac@santquirzevalles.cat 
 
Oficina Ajuntament 

Plaça de la Vila, 1 (08192) 
Dilluns a dijous de 8:30 a 20h, divendres de 8:30 a 14h 
i 1r dissabte de mes, de 9 a 14h 
Telèfon: 937216800 
 
 

Servei gestor: Servei de Benestar Social i família 

 

Termini per resoldre i notificar: 4 mesos 

 

Sentit del silenci administratiu: Negatiu 

 

Cost: Gratuït 

 

PROCEDIMENT D’ATORGAMENT: 
 
En finalitzar el termini de presentació de sol•licituds, l’equip tècnic de Serveis Socials procedirà a la seva 
valoració.  Si es considera adient s’establirà una entrevista amb l’educadora social municipal per clarificar 
aspectes de la situació sociofamiliar de la unitat de convivència. 
 
S’emetrà informe tècnic amb les puntuacions atorgades a cada sol•licitant i amb la proposta de distribució 
dels ajuts per ser aprovada per la Junta de Govern Local. 
 
Un cop aprovats els ajuts es farà difusió del contingut de l’acord mitjançant: 
 
- Publicació al taulell d’anuncis corporatiu 
- Publicació al WEB corporatiu. 
- Publicació als centres educatius. 
 
La relació que es publicarà constarà del número de registre de la sol•licitud i quantia atorgada per centre 
educatiu. 
 

PAGAMENT: 
 
El pagament de l’ajut s’efectuarà segons les previsions econòmiques de l’Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès directament al centre educatiu corresponent.   
 
La família només haurà d’abonar la diferència entre l’ajut atorgat i el cost total de l’activitat o material. 
 
La família beneficiària haurà de comunicar qualsevol canvi que afecti la situació sòcio-laboral o 
sociofamiliar. La no comunicació d’aquest canvi podrà comportar l’anul•lació de l’ajut. 

 


