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INFORMACIÓ SOBRE LES BEQUES Curs 2021-22 
Per a alumnat d’educació infantil de 2n cicle, primària i secundària obligatòria. 
 
 
1. QUINES BEQUES S’OFEREIXEN I DE QUIN IMPORT SÓN?  

 Beca per a Material i llibres: 106,00€ 
 Beca per a sortides escolars: 100,00€ 
 Beca per a activitats extraescolars programades per les AMPA: 90,00€ 
 Beca de menjador: 278,00€ 

En el cas de custòdies compartides, el/la sol·licitant optarà al 50% de l’ajut. 
 
2. QUI POT OBTENIR BECA? 

 Beca per a Material i llibres: Alumnat des de P3 fins a 4t d’ESO.  
 Beca per a sortides escolars: Alumnat des de P3 fins a 4t d’ESO. 
 Beca per a activitats extraescolars programades per les AMPA: Alumnat des de P3 fins a 4t 

d’ESO. 
 Beca de menjador: Alumnat des de P3 fins a 6è de primària. 

 
3. QUINS REQUISITS S’HAN DE COMPLIR? 
En tots els casos: 

 Que l’alumnat pel qual es sol·licita l’ajut estigui matriculat en un centre educatiu de Sant Joan de 
Vilatorrada el curs 2021-22. 

 No tenir una renda anual de la unitat familiar de l’any 2020 superior a l’obtinguda per l’agregació 
de les unitats de consum que es detallen a continuació:  

o Primer adult (sustentadors principals): 10.981,40 €.  
o Segon adult (sustentadors principals): 5.490,80 €.  
o Altres adults que integren la unitat familiar diferents dels sustentadors principals: 2.745,35 €. 
o Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.294,45 €. 

A l’afecte de la determinació de la renda, un cop calculada d’acord amb el que estableix la base 
reguladora número 9.2, s’aplicarà la deducció del 50% dels ingressos aportats per qualsevol dels 
membres computables de la família diferents dels sustentadors principals; i, en el cas de famílies 
monoparentals, de 800€ per cada fill/a menor d’edat que convisqui al domicili familiar.  
 

 Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 

 Respectar els principis ètics i regles de conducta que apareixen a l’annex de les bases 
reguladores de la convocatòria.  

Beca per a activitats extraescolars programades per les AMPA:  
 Que l’alumnat per al qual es sol·licita l’ajut faci ús del servei. 
 No haver desaprofitat la beca el curs anterior, en cas d’haver resultat beneficiari/ària.  

 
Beca de menjador:  

 Que l’alumnat per al qual es sol·licita l’ajut faci ús del servei. 
 No estar en acolliment residencial. 

 
4. QUINA DOCUMENTACIÓ HE D’ENTREGAR PER SOL·LICITAR BECA? 
 
Documentació obligatòria: 

 Imprès de sol·licitud (model normalitzat ESC/1), que inclourà l’autorització expressa per tal que 
l’Ajuntament pugui sol·licitar als òrgans competents les dades relatives a la identitat dels 
membres de la unitat familiar, al domicili de residència de l’alumne/a, als ingressos familiars, a la 
situació laboral i a la situació particular familiar que sigui necessari. Haurà d’estar signat per tots 
els membres de la unitat familiar majors de 18 anys. 

 DNI/NIE/NIF/Passaport: de tots els membres de la unitat familiar.  
 Documentació acreditativa dels ingressos familiars: Declaració de Renda de l’exercici anterior al 

de la convocatòria, de tots els membres majors de 16 anys de la unitat familiar.  
En el cas de no disposar de la declaració, o que algun dels membres de la unitat familiar rebi 
qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, caldrà que tots els 
membres de la unitat familiar majors de 16 anys aportin la documentació necessària, expedida 
pels organismes competents, per tal de determinar la renda familiar, els rendiments patrimonials i 
el volum de negoci, si s’escau. 
En la resta de situacions no previstes anteriorment, el nivell de renda s’haurà d’acreditar 
mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada per l’Ajuntament de Sant Joan 
de Vilatorrada.  
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 En el cas dels menors d’edat que formin part de la unitat familiar i no disposin d’un document 

d’identificació personal, caldrà presentar llibre de família o certificat de naixement.  
 En el cas de separació o divorci, conveni regulador de separació presentat al jutjat, l’acta final de 

mediació del Departament de Justícia o la sentència de divorci.  
 En cas de sol·licituds presentades fora de termini per tractar-se d’alumnat de nova matriculació, 

resguard de matrícula al centre educatiu.  

En cas de no s’obtingui l’esmentada autorització, caldrà també aportar: 

 Volant de convivència actual del domicili on està empadronat/da l’alumne/a.  
 Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries, expedit per l’Agència Tributària.  
 Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, expedit per la Tresoreria 

General de la Seguretat Social.  
 
 
Documentació complementària: 
 

 Situació de violència de gènere: denúncia corresponent.  
 Infants en acolliment: resolució d’acolliment de la Direcció General d’atenció a la Infància i 

l’Adolescència, on consti l’acolliment i l’import que es percep per aquest concepte.  
 Necessitat social greu: l’alumnat empadronat a altres municipis acreditarà la situació de 

necessitat social greu mitjançant un informe emès pels serveis socials del seu municipi en què 
així consti. L’alumnat empadronat a Sant Joan de Vilatorrada, no caldrà que acrediti aquesta 
situació, ja que es comprovarà d’ofici.  

 En cas d’alumnat no empadronat a Sant Joan de Vilatorrada i que algun membre de la unitat 
familiar sigui beneficiari de la Renda Garantida de Ciutadania: certificat acreditatiu actualitzat.  

 
Pel què fa a la resta de situacions que es detallen a continuació, caldrà aportar la documentació que es 
detalla: 

 Família nombrosa: carnet vigent.  
 Monoparentalitat: carnet vigent.  
 Discapacitat de l’alumne/a o germans/es: certificat de discapacitat emès per un Centre d'Atenció 

a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i Família, o pels organismes 
competents d'altres comunitats autònomes.  

 En cas d’alumnat empadronat a Sant Joan de Vilatorrada i que algun membre de la unitat familiar 
sigui beneficiari de la Renda Garantida de Ciutadania: certificat acreditatiu actualitzat.  
 

L’omissió de l’autorització per sol·licitar/consultar aquesta documentació per part de l’Ajuntament 
de Sant Joan de Vilatorrada i/o la no presentació d’aquesta implicarà la no acreditació de la 
situació i, conseqüentment, no es tindrà en compte en la valoració de l’ajut.  

 
5. QUAN I ON PUC FER EL TRÀMIT? 
La documentació s’ha de presentar al registre electrònic de l’Ajuntament, preferentment a través del portal 
E-tram (www.santjoanvilatorrada.cat), del 28 de juny a l’11 de juliol del 2021. En cas de no poder fer el 
tràmit telemàticament, caldrà demanar cita prèvia al telèfon 938764240. L’horari d’atenció al públic és de 
les 9.00 a les 14.00 hores. 
 
6. I UN COP PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓ… QUÈ? 
Es publicarà al taulell d’anuncis de l’Ajuntament (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=821880001) la 
relació nominal de persones sol·licitants respecte de les quals manca documentació o aquesta és 
defectuosa perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils, l’esmenin o completin. Un cop passat aquest 
termini, si no s’esmena la documentació requerida, es donarà la sol·licitud de beca per desistida.  
Es valoraran les sol·licituds d’acord amb els criteris establerts en les Bases Reguladores i es publicarà la 
resolució de l’atorgament dels ajuts al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, al web municipal i als centres 
educatius. Aquest procés pot trigar fins a sis mesos després de la publicació de la convocatòria.  
 
7. I SI NO ESTIC D’ACORD AMB LA RESOLUCIÓ DE L’ATORGAMENT O DENEGACIÓ? 
Podràs interposar un recurs contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut presentant una 
instància al registre electrònic de l’Ajuntament, acompanyada de la documentació que justifiqui el 
desacord, en el termini d’un mes des de la publicació de la resolució.  
 
8. REBRÉ ELS DINERS DE LA BECA AL MEU COMPTE CORRENT? 
No. L’import de la beca es paga directament al centre educatiu, que és qui s’encarrega de gestionar-lo. 

https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=821880001

