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 PROGRAMA D’AJUTS ESCOLARS, CURS  2016-2017 
 INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES QUE REALITZEN NOVES MATRÍCULES I/O 

CANVIS DE SITUACIONS SOCIOECONÒMIQUES 
 
 
 
Es tracta d’un programa d’ajuts econòmics a l’escola o institut per a la compra 
de llibres, material escolar i despeses de transport escolar a aquells infants de 
famílies que presenten dificultats econòmiques. 
 
Es podran acollir els alumnes d’educació Infantil, primària i secundària 
obligatòria dels centres educatius públics o concertats de la ciutat i que estiguin 
empadronats a Manresa. 
  
Serà un requisit indispensable que la renda dels membres de la unitat de 
convivència no  superin  els màxims establerts segons el barem de puntuació. 
També es donarà puntuació per la situació familiar. 
 
Barem de puntuació econòmica. 
 

 MEMBRES DE LA FAMÍLIA 
INGRESSOS/CÀPITA 2 3 4 5 6 7 

Menys de 194,64 4 4 4 4 4 4 
194,65 – 259,52 4 4 4 3 3 3 
259,53 – 324,40 4 3 3 3 - - 
324,41 – 389,28 3 3 - - - - 
389,29 – 454,16 3 - - - - - 

TOTALS FAMILIARS 843,44 1038,08 1232,72 1427,36 1622 1816, 64 
 
Barem situació familiar: 
 1 punt per família monoparental. 1 punt  per  família nombrosa. 1 punt si la família té una persona en situació de dependència  amb      resolució de grau i/o amb certificat de discapacitat. 
 
La puntuació de la sol·licituds serà el resultat de la suma de la situació 
econòmica i la situació familiar . Accediran a l’ajuda aquells nens o nenes que 
obtinguin mínim de 3 punts, essent condició indispensable que almenys un dels 
punts obtinguts en la puntuació procedeixi de la situació econòmica. 
 
El valor del punt vindrà determinat per la divisió de l’import assignat al 
programa per el nombre de punts total atorgats. 
 
 



 
 
 
 
 
SOL.LICITUD:  
 
 
Per presentar la sol·licitud cal trucar per concertar hora del 30 d’agost  al 2 de 
setembre de 2016, ambdós inclosos, trucant al telèfon 938752507 o 
presencialment a la planta baixa de l’edifici Infants de la Ctra. de Vic 16 de 
Manresa. 
 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PEL DIA DE LA CITA: 
 
 
Fotocòpia i original de: 
  DNI de tots els majors de 16 anys del nucli familiar de convivència  En cas de persones estrangeres: permís de residència de tot el nucli 

familiar de convivència.  En cas de persones en situació irregular: passaport  Llibre de família  Certificat de Vida laboral de tots els majors de 16 anys del nucli familiar 
de convivència. 

 o Justificació d’ingressos 
 

Fotocòpia i original de: 
  Majors de 16 anys que treballin: nòmines de maig, juny, juliol i agost de 

2016.  Majors de 16 anys perceptors d’alguna prestació de l’Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya (OTG): certificat de prestacions 
mensuals.  Majors de 16 anys autònoms o d’alta en un dels règims especials de la 
Seguretat Social: declaració trimestral d’ingressos o declaració de 
l’IRPF de 2015.  Certificat de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) en relació 
a la percepció de pensions 2016  Certificat de prestació de fills a càrrec de la Seguretat Social 2016  Certificat de l’Oficina de Benestar Social i Família (OBF) en relació a la 
percepció de pensió no contributiva de jubilació o d’invalidesa 2016.  En el  cas de persones amb grau de dependència, si s’escau, certificat 
d’ingressos vinculats a la Llei de la Dependència.  Resolució favorable de l’Ajut de lloguer de la Generalitat de Catalunya. 

 



De manera excepcional, en altres situacions especials en les quals no es 
puguin justificar ingressos, amb els documents esmentats, caldrà fer declaració 
responsable d’ingressos.  
 
Les persones perceptores de PIRMI no caldrà que portin el justificant 
d’ingressos PIRMI, l’Ajuntament de Manresa pot sol·licitar-ho directament al 
Departament pertinent.  
 
Les persones del nucli familiar de convivència majors de 16 anys que no tinguin 
ingressos, els caldrà l’original del: 
  Certificat negatiu de l’OTG   Certificat negatiu de l’INSS 
 
Les persones del nucli familiar de convivència majors de 65 anys que no 
percebin cap pensió: certificat negatiu de PNC. 
 
Les persones del nucli familiar de convivència menors de 65 anys amb un grau 
de discapacitat superior o igual al 65% que no percebin cap pensió: certificat 
negatiu de PNC 
 
 o En cas de separació o divorci, original i fotocòpia: conveni regulador de 

separació presentat al jutjat o sentència de divorci on consti l’import 
mensual a percebre en concepte de manutenció o pensió. En el cas 
d’impagament de la pensió s’haurà de presentar còpia de la sentència.  

 o Per acreditar la situació familiar si s’escau també aportar l’original i la 
fotocòpia de: 

  Carnet de discapacitat  Carnet de família monoparental  Carnet de família nombrosa  Resolució de grau de dependència 
 o Aquells pares/mares i/o tutors/es que no percebin la prestació de fills a càrrec de la Seguretat Social, caldrà que portin el certificat negatiu 

pertinent.i 
 
                                                  
 Certificat Vida laboral - per internet www.seg-social.es o trucant al 

901502050 
 Certificat de prestacions de l’OTG - per internet www.sepe.es 
 Certificats de pensions o prestacions anàlogues de l’INSS - C. Bruc, 138-

140 Manresa 
 Certificats de pensions de l’OBF – (Avda.Verge de Joncadella s/n 

Manresa) 
 

 


