AJUTS ECONÒMICS EXTRAESCOLARS 2022/2023
GUIA PER A LA CIUTADANIA
L’Ajuntament de Sant Just Desvern considera que, la formació de les persones és un
procés integral i permanent, adquirida tant en l’àmbit formal com en el no formal, que
ajuda a desenvolupar dimensions de l’ésser humà, com l’ètica, els aspectes relacionals,
l’estètica, la dimensió sociopolítica, etc.
L’atorgament d’ajudes econòmiques, com a complement de l’activitat formal, té com a
finalitat promocionar i afavorir la realització d’activitats culturals, lúdiques i esportives
de les persones menors i adolescents del municipi integrants d’unitats familiars.

PERSONES DESTINATÀRIES:
• Persones amb una edat compresa entre els 3 i 18 anys complerts en el
momentde presentar la sol·licitud, i fins als 22 anys en el cas de l’alumnat
d’escoles d’educació especial.
•

Persones menors empadronades a Sant Just Desvern, o bé estar escolaritzades
enqualsevol de les modalitats d’escolarització obligatòria i segon cicle
d’educació infantil d’alguna de les escoles de Sant Just Desvern

•

Unitats familiars:
− Famílies que no superin la quantitat de 14.500,00 euros bruts anuals.
La quantitat de renda per unitat familiar, s’obtindrà d’aplicar la
mitjana aritmètica sobre tots els ingressos bruts de la unitat, dividint el
resultat pel nombre de menors empadronats.
La mitjana aritmètica serà el resultat de sumar tots els ingressos bruts
anuals dels adults majors d’edat empadronats en el mateix domicili, i
dividir aquest import, pel nombre de persones adultes del conjunt de la
unitat familiar.
− Famílies monoparentals que no superin la quantitat de 35.000,00 euros
d’ingressos bruts anuals, les quals no estaran sotmeses a l’aplicació de
la formula que s’especifica en el punt anterior

COM DEMANAR L’AJUT?
Les sol·licituds per concórrer a la convocatòria s'han de formular mitjançant els
impresos normalitzats. Un cop presentada la sol·licitud i la documentació requerida, es
comprovarà i revisarà que les esmentades sol·licituds i documentació adjunta siguin
correctes.
La sol·licitud i la documentació que cal adjuntar s’haurà de presentar per registre
presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, o electrònicament
através de la seu electrònica municipal. La documentació que pugui ser requerida per
esmenar o complimentar la sol·licitud, també s’haurà de lliurar de la mateixa manera.

TERMINI PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD
GENERAL:
FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2022

MATRICULA VIVA:
AL LLARG DE TOT EL CURS
ESCOLAR 2022-2023
Les sol·licituds presentades durant el curs escolar, es resoldran trimestralment, i
l’import de l’ajuda, en cas de concedir-se, correspondrà a la despesa generada des del
mes de presentació de la sol·licitud, sense efectes retroactius.
Les sol·licituds corresponents a matrícula viva (menors que s’hagin incorporat al curs
escolar una vegada començat aquest o amb posterioritat al 31/12/2022) es podran
sol·licitar durant tot el curs i es resoldran trimestralment.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:
•

Model d’instància específic emplenat i degudament signat. (https://www.seue.cat/ca/web/santjustdesvern/govern-obert-i-transparencia/serveis-itramits/tramits/cataleg-de-tramits-i-procediments

•

Certificat de convivència de la unitat familiar quan no resideixi a Sant Just
Desvern però acompleixi el requisit d’escolarització al municipi del nen/a pel
que es demana l’ajuda. (Les famílies residents a Sant Just Desvern no caldrà
que aportin l’acreditació de convivència ja que es pot fer la comprovació
d’ofici al padró municipal).

•

Document d’identitat de la persona signant de la sol·licitud.

•

Carnet de família monoparental.

•

Documentació acreditativa d’ingressos:
o Una còpia de la declaració o de les declaracions de la Renda de
les Persones Físiques (IRPF) corresponents a l’últim exercici
per tots els membres de la unitat de convivència, sempre què
estiguin obligats a presentar-la.
o Si qualsevol dels membres de la unitat de convivència no estigués
obligata presentar la declaració, l’acreditació dels ingressos,
requerirà la presentació del Certificat d’imputacions que facilita
l’Agència General Tributària en qualsevol de les seves delegacions.
o La Comissió de Valoració podrà requerir altra documentació que
cregui necessària si fos necessari per conèixer els ingressos de la unitat
familiar.

•

Pressupost de l’activitat on constarà la despesa des del mes de presentació de
la sol·licitud de l’ajut (Annex 2 en la seu electrònica).

Documentació a aportar (casos específics):
• Declaració responsable. En aquells casos en què el volant de convivència
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inclogui altres persones que no formen part de la unitat familiar, per tal
d’acreditar-ho, es requerirà aquest document degudament emplenat i
signat per la persona sol·licitant (Annex 3 en la seu electrònica).
•

En cas, que la/el tutor/a de la persona menor no sigui la/el progenitor/a,
haurà de presentar certificació de l'organisme que li ha atorgat la guarda i
custòdia.

• En cas que la persona beneficiària de l’ajut no estigui empadronada al
municipide Sant Just Desvern, s’haurà d’aportar document acreditatiu de
què la persona menor està escolaritzada en qualsevol de les modalitats
d’escolarització obligatòria i segon cicle d’educació infantil a Sant Just
Desvern durant el curs d’aquesta convocatòria. Aquest document serà
lliurat per l’escola prèvia sol·licitud (Annex 4 en la seu electrònica).
• Certificat de separació o divorci on consti el pacte econòmic, si escau.
• Si escau: Certificat vigent de discapacitat.
• Si escau: Document de preinscripció que acrediti la matricula escolar al
municipi (Matricula Viva).
En el cas que la persona interessada no hagi aportat la documentació requerida o
aquesta sigui incomplerta, se'l requerirà per tal que l’aporti d'acord amb el que
preveu l'article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
Transcorregut el termini sense esmenar o completar la documentació
requeridas’entendrà que les persones interessades desisteixen de la
sol·licitud.

QUINES ACTIVITATS SE SUBVENCIONEN?
Activitats culturals, lúdiques i esportives organitzades per una entitat inscrita en
el Registre Municipal d’Entitats de Sant Just Desvern o una empresa que realitzi
la seva activitat al municipi de Sant Just Desvern, i que estigui en possessió de la
llicència d’activitat corresponent.
En casos de persones menors amb necessitats de salut especifiques que requereixen
una atenció especialitzada d’un centre amb la raó social en altre municipi, la
Comissió de Valoració, previ informe dels serveis socials municipals, podrà
atorgar l’ajuda econòmica sol·licitada.
QUANTITAT I COBRAMENT DE L’AJUT?
•

L’ajuda econòmica serà del 100% per aquelles activitats que no superin els
500,00 euros per curs escolar (l’import de l’activitat s’abonarà,
proporcionalment, tenint en compte el mes de presentació de la sol·licitud
d’ajut)
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•

Només se subvencionarà una activitat per menor i curs escolar.

•

Les persones beneficiàries de l’ajuda econòmica accepten i cedeixen el seu
dret de cobrament a favor de les entitats o empreses organitzadores de les
activitats, tal i com hauran d'indicar en la sol·licitud.

•

Les entitats o empreses prestadores del servei, no carregaran els costos de
l'activitat a les famílies que els hi ha estat atorgat l'ajut econòmic, i
assumiran l'obligació de justificar a l'Ajuntament que el destí de l’ajut
econòmic correspon a l’activitat i pel període aprovat.

INFORMACIÓ
L’Ajuntament disposa també d’una Ordenança reguladora de prestacions
econòmiques,que podeu trobar al web www.santjust.cat /seu electrònica, o clicant
directament en aquest enllaç:
http://cido.diba.cat/normativa_local/1538036/ordenanca-reguladora-de- lesprestacions-economiques-ajuntament-de-sant-just-desvern
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