
 

 

Criteris reguladors d’Ajuts Econòmics Extraordinaris, per a l’Escola Municipal 
d’Adults de Malgrat de Mar Cases dels Mestres destinats a aquelles persones en 
situació de vulnerabilitat econòmica i/o d’inserció a conseqüència de l’emergència 
sanitària ocasionada pel COVID-19. 
 
PREÀMBUL  

L’emergència sanitària causada pel COVID-19 ha comportat una reducció notable dels ingressos 
d’algunes unitats familiars, un increment de vulnerabilitat d’unitats familiars ja en situació vulnerable 
i dificultats d’accés al mercat laboral per la manca d’oferta, reducció de l’existent efecte de 
l’emergència sanitària. L’Ajuntament de Malgrat de Mar ha creat aquest ajut per facilitar l’accés als 
estudis a aquelles persones que es trobin en aquesta situació. 

Es tracta d’un ajut econòmic per a les persones empadronades a Malgrat de Mar, interessades en 
començar o reprendre el seu camí acadèmic i que han vist reduïts els seus ingressos arrel de COVID- 
19, i/o es troben en situació de vulnerabilitat urgent o per factors de situació laboral. L’ajut econòmic 
serà per minorar el cost de matrícula de l’Escola d’Adults en els cursos de preparació per a les proves 
d’accés a cicles formatius de Grau Mitjà, Grau Superior, accés a la Universitat per a majors de 25 i 
45 anys i per a les proves lliures de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. La persona 
interessada haurà d’acreditar una reducció dels ingressos, i/o pèrdua accés a oferta laboral, com a 
conseqüència de l’emergència sanitària pels efectes del coronavirus.  
 
La Llei 12/2007 d’11 d’octubre, de serveis socials, a l’article 22 defineix com a prestacions 
econòmiques les aportacions dineràries que tenen com a finalitat atendre determinades situacions 
de necessitat en què es troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per 
afrontar-les i que no estan en condicions d’aconseguir-los o de rebre’ls d’altres fonts. 
 

1. OBJECTE 
L’objecte és regular mitjançant criteris  l’atorgament d’ajuts econòmics per a contribuir a minorar el 
cost de matrícula de l’Escola d’Adults en els cursos de preparació per a les proves d’accés a 
cicles formatius de Grau Mitjà, Grau Superior, accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 
anys i per a les proves lliures de Graduat en Educació Secundària Obligatòria de persones en 
situació de vulnerabilitat econòmica amb ingressos insuficients i/o dificultats d’inserció.  

Els ajuts estaran destinats a minorar el cost de les matricules de l’Escola Municipal d’Adults Cases 
dels Mestres.  

2. FINANÇAMENT DE LA CONVOCATORIA  
Els ajuts econòmics que resulten d’aquesta convocatòria es faran efectius amb càrrec a l’aplicació 
pressupostaria 70.2310.48912. 

La consignació màxima de què està dotada l’aplicació pressupostaria pels ajuts econòmics destinats 
a l’Escola d’adults durant l’anualitat de 2020 és de 10.000€.  



 

 

Aquest ajut l’atorga l’Ajuntament de Malgrat de Mar, el qual n’assumirà el pagament amb càrrec a la 
dotació pressupostària esmentada. 

 L’atorgament dels ajuts quedarà supeditada a la disponibilitat pressupostària. 

 

3. PERSONES DESTINATÀRIES  

3.1.- Està adreçat a aquelles persones que hagin sofert una reducció dels ingressos familiars (pèrdua 
de feina o no s’han pogut incorporar al seu lloc de treball (treballadors i treballadores fixes-
discontinus), a les afectades per un ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació), aquelles a 
les que se’ls hagi reduït l’activitat laboral de manera forçosa a partir del dia 15 de març del 2020 
degut als efectes del Reial Decret 463/2020, del 14 de març, pel qual es declarà l’estat d’alarma per 
la crisi sanitària del COVID-19) o alguna altra situació de caràcter anàleg que pugui ser admesa com 
a equivalent per l’òrgan administratiu responsable de la tramitació de l’ajut (treballadors sector 
afectats Covid, sense feina).  

3.2.- Persones que tenen dificultats d’accés al mercat laboral (per la manca d’oferta laboral  a la que 
fins ara accedien, per evitar pèrdua lloc treball, i/o afectats per la reducció de l’oferta laboral existent, 
com a conseqüència dels efectes de la pandèmia ocasionada pel coronavirus. 

Les persones beneficiàries hauran d’acreditar trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica i 
social ocasionada per la reducció econòmica i involuntària, dels seus ingressos i amb dificultat 
d’inserció com a conseqüència dels efectes del coronavirus 

 

4. REQUISITS 

Requisits que ha de complir la persona sol·licitant: 

Estar empadronat/da a Malgrat de Mar. 

Trobar-se en la situació de vulnerabilitat econòmica i social recollida en el RDL 11/2020 arrel de la 
crisi sanitària del COVID-19 que es recull en el següent subapartat 4.1.  

Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica, per pèrdua, no renovació i/o dificultat d’inserció, 
segons punt 3. anterior (en qualsevol de les situacions punt.3) 

Presentar la sol·licitud en el termini i forma establerts en aquesta convocatòria mitjançant el formulari 
disponible a la web de l’Ajuntament de Malgrat  de Mar (www.ajmalgrat.cat) 

No disposar d’un saldo superior a 1.500€ en tots els comptes bancaris de titularitat dels membres de 
la unitat familiar.  

No superar els llindars màxims de renda familiar, establerts: 

Un adult i un menor  1.855,54 € 

Un adult i dos menors  2.097,57 € 

Un adult i tres menors  2.339,60 € 

Un adult i quatre menors 2.581,60 € 

Dos adults i un menor  1.774,87 € 

Dos adults i dos menors 1.936,22 € 



 

 

Dos adults i tres menors 2.097,57 € 

 

4.1 Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda: 

D’acord amb la definició que se’n fa al RDL 11/2020, els supòsits de vulnerabilitat econòmica a 
conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 requeriran de la concurrència dels 
següents requisits: 

i) Amb caràcter general, el límit de tres vegades l’Indicador Público de Renda d'Efectes Múltiples 
mensual (en endavant IPREM 537,84€ mensual per 12 mesos). 

ii) Aquest límit s’incrementarà 0.1 vegades l’IPREM per a cada fill a càrrec de la unitat familiar. 
L’increment aplicable per fill a càrrec serà de 0.15 vegades l’IPREM per cada fill en el cas d’unitats 
familiars monoparentals. 

Aquest límit s’incrementarà en 0.1 vegades l’IPREM per cada persona major de 65 anys membre de 
la unitat familiar. 

En cas que algun membre de la família tingui declarada una discapacitat superior al 33%, situació de 
dependència o malaltia incapacitant acreditada de forma permanent per a realitzar una activitat 
laboral, el límit previst en el subapartat i) serà de 4 vegades l’IPREM sense perjudici dels increments 
acumulats per fills a càrrec. 

 

4.2. Trobar-se en situació de Vulnerabilitat d’inserció :  

No haver tingut cap contractació a l’any 2020, de sectors econòmics afectats per la COVID-19. 

No renovació contracte fixe discontinu. 

Dificultat en recerca feina (cura de menors i altres causes). 

 

5. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 
Les sol·licituds es faran mitjançant el formulari específic disponible a la pàgina web de l’Ajuntament 
de Malgrat de Mar www.ajmalgrat.cat, sent responsabilitat del signant les manifestacions que s’hi 
efectuïn així com la validesa i veracitat de la documentació que l’acompanyi, sense perjudici de les 
mesures que l’Ajuntament de Malgrat pugui adoptar per verificar-ne l’autenticitat. 
 
La sol·licitud per a l’Escola d’adults, degudament emplenada, serà presentada únicament per 
administració electrònica al Registre General de l’Ajuntament acompanyada de la Declaració 
Responsable signada i de la documentació acreditativa. 
 

Per a qualsevol dubte o dificultat per l’enviament de la sol·licitud i documentació, es pot trucar als  
telèfons de l’Escola: 93 765 56 80 o 670 25 00 59. 

No s’acceptarà cap sol·licitud fora de termini, i si hi manca documentació, no serà valorada finalitzat 
el termini.  



 

 

 
6. DOCUMENTACIÓ  A PRESENTAR 
Els interessats han de presentar les seves sol·licituds mitjançant el formulari i declaració responsable 
signada, indicant el tipus d’ajut que sol·licita, degudament emplenades i signades, cal que adjuntin 
la documentació acreditativa de la seva situació. 
 
La documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud és la següent: 
 
6.1 Documentació personal 

• Fotocòpia dels saldos i moviments de tots els comptes bancaris que disposi la unitat 
familiar des de gener de 2020. 

• Full de preinscripció de l’Escola d’Adults (si no es disposa d’aquest document en el 
moment de la sol·licitud, disposarà fins la finalització del termini de sol·licitud de l’ajut. 
L’aprovació definitiva de l’ajut estarà condicionada a l’obtenció de plaça a l’Escola d’adults.   

• Llibre de família o altres documents relatius a la filiació del/la menor (només en casos 
en que la persona sol·licitant sigui menor). En cas de separació/divorci: sentència de 
separació i conveni regulador on figuri la resolució sobre la custòdia i, si escau, l’import 
mensual a percebre en concepte de manutenció/pensió. En cas d’incompliment, cal presentar 
la corresponent denúncia. 
 

6.2. En cas de canvis en la situació econòmica de la unitat familiar respecte l’any anterior:  
• Fotocopia del certificat d’empresa del darrer contracte de treball, o Fotocòpia del 

contracte laboral i les tres últimes nòmines. 
• Si és treballador/a autònom, declaració dels darrer trimestre d’activitats econòmiques.  
• En cas d’estar treballant o haver treballat els 3 darrers mesos en feines esporàdiques 

declaració responsable d’ingressos. 
• Altres documents  que acrediti la situació de dificultat econòmica o d’inserció que pugui 

ésser valorada, corresponent al punt dels requisits  1 i 2. 
 
6.3. Full autorització per a què l’Ajuntament realitzi la consulta. La persona sol·licitant pot 
AUTORITZAR a l’Ajuntament, a fi de verificar tot allò declarat en la sol·licitud, que pugui comprovar 
l’adequat compliment de les condicions necessàries per a l’accés a l’ajut sol·licitat i no haver  de 
presentar la documentació següent:  

• Consultar a l’Ajuntament l’acreditació de la convivència en el municipi de residència. 
• En cas d’estar en situació d’atur: consultar al SOC el certificat de demandant d’ocupació i el 

certificat perceptor de prestacions. 
• En cas de ser família nombrosa: consultar al Departament de Benestar i Família de la 

Generalitat de Catalunya.  
• En cas de ser família monoparental: consultar al Departament de Benestar i Família de la 

Generalitat de Catalunya.  
• Autorització consulta vida laboral . 

 
En cas, que no presenti el full d’autorització degudament marcat i signat, haurà d’aportar tota la 
documentació corresponent a l’apartat de documentació per què la seva sol·licitud pugui ser 
valorada. 
 



 

 

De la relació de documentació necessària, únicament s’ha de presentar la que acrediti la situació de 
vulnerabilitat o dificultat d’inserció de la persona interessada o de la unitat familiar, apartat 6.1 i 6.2., 
si autoritza la consulta a Ajuntament  
 
Si manca documentació, o és incorrecta es reclamarà a la persona sol·licitant, que disposarà de 3 
dies hàbils per a complementar o rectificar la documentació requerida, mitjançant correu electrònic a 
l’adreça eadults@ajmalgrat.cat.   
 
S’advertirà que la no complementació, i/o rectificació s’entendrà com un desistiment i implicarà l’arxiu 
de la sol·licitud.  
 
7.DESCRIPCIÓ I QUANTIA DE L’AJUT 
Els ajuts als que fan referència aquests criteris reguladors tenen caràcter extraordinari,  no generen 
cap dret a l’obtenció d’ajuts en anys posteriors i no es poden al•legar com a precedent. La presentació 
de la sol·licitud implica l’acceptació plena d’aquests criteris reguladors. 
 
La quantia de l’ajut es destinarà a minorar el cost del rebut de la matrícula i material de l’Escola 
d’Adults per al curs 2020-21.  
 
La quantia de l’ajut es podrà aplicar el percentatge del 100%, 60% o 40% de la despesa total per al 
curs 2020-21.  
 
8.TERMINI DE LA SOL·LICITUD  
La presentació de sol·licituds s’iniciarà coincidint amb el període de matriculació de l’Escola d’Adults, 
que es preveu en dos períodes del 15 de juny al 14 de juliol i de l’1 al 20 de setembre de 2020, 
fins a les 23h59m del dia 20 de setembre.  

El procediment de tramitació serà mitjançant convocatòria pública que s’ajustarà a allò que disposen 
aquests criteris.  
 

9.PROCEDIMENT D’ATORGAMENT AJUTS i RESOLUCIÓ  

Els ajuts es concedeixen, en funció de la dotació pressupostària i fins a l’exhauriment de la mateixa, 
prèvia valoració del compliment de requisits, segons l'ordre d'entrada de la sol•licitud al registre amb 
la documentació completa. 

La gestió dels ajuts s’efectuarà d’acord amb els principis establerts en la normativa general que li 
sigui d’aplicació a l’Ajuntament de Malgrat de Mar i la restant normativa aplicable. 

Per la naturalesa dels ajuts i l’especificitat dels col•lectius als quals s’adrecen, les persones 
sol•licitants no hauran d’acreditar el compliment de la resta dels requisits establerts a l’article 13.2 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

L’Àrea de Serveis a la Persona de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, haurà d’emetre informe per 
determinar si la sol•licitud reuneix els requisits, una vegada realitzada la valoració dels criteris 



 

 

objectius de cada sol·licitud, segons l’establert en el punt 3 i 4, i s’emetrà el percentatge corresponent 
per cadascuna de les sol·licituds, per que es pugui atorgar l’ajut.  

L’ajut es farà efectiu, mitjançant abonament en el rebut de l’Escola d’adults a nom de la persona 
sol·licitant. 

La resolució de l’atorgament posarà fi a la via administrativa, contra la qual les persones interessades 
podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, o bé recurs 
contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels 
seus interessos. 

Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà 
desestimada la sol·licitud d’atorgament de l’ajut. 

 

9.1 Criteris valoració per atorgar els Ajuts 

Presentades les sol•licituds es valorarà la documentació amb el criteri d’admissió de no superar els 
llindars màxims de renda familiar que apareixen en el punt 4. d’aquest criteris . I tenint en compte 
l’ordre d’entrada de la sol·licitud.  

El càlcul de l’ajut es fa a partir de la definició del tram d’ingressos de la unitat familiar del punt 4t,  i 
tenint en compte la ponderació dels criteris establerts al punt 3 i 4. Es defineixen tres trams en funció 
dels ingressos màxims segons la composició de la unitat familiar: 

Tram 1 – si els ingressos mensuals de la unitat familiar són iguals o inferiors a un terç del que disposa 
la situació de vulnerabilitat sobrevinguda per a la unitat familiar. 

Tram 2– si els ingressos mensuals de la unitat familiar són iguals o inferiors a dos terços del que 
disposa la situació de vulnerabilitat sobrevinguda per a la unitat familiar 

Tram 3 – si els ingressos mensuals de la unitat familiar són superior a dos terços del que disposa la 
situació de vulnerabilitat sobrevinguda i inferior al llindar màxim d’ingressos d’aquesta. 

La quantia de l’ajut serà la part proporcional de la despesa total incloent-hi la quota de material. Per 
a persones o famílies que es corresponguin al tram 1, l’ajut serà del 100%; per a famílies del tram 2, 
el 60% i per a famílies del tram 3, el 40%. 
 
A més del llindar de renda, s’atorgarà punts per : 

Família nombrosa: 1 punt 

Família monoparental: 1 punt 

La quantia dels ajuts que s’atorguen en cap cas pot superar el cost de la matricula 

Sobre la base dels diferents criteris de puntuació establerts l’ Àrea d’Atenció a les Persones emetrà 
informe del percentatge i de l’import a atorgar a cada sol·licitant, tenint en compte l’import màxim 
previst per aquesta despesa.  

Els sol·licitants podran obtenir l’ajut quan compleixin els requisits i fins l’esgotament de la partida 
pressupostària. 

10. ÒRGANS COMPETENTS 
El procediment s’iniciarà a instància de part. La tramitació de la concessió d’aquests ajuts es farà des 
de l’Àrea de Serveis a la Persona de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.  



 

 

 
11. COMPATIBILITAT AMB ALTRES AJUTS I SUBVENCIONS 
Aquests ajuts són incompatibles amb altres ajuts d’altres administracions atorgats amb la mateixa 
finalitat i pel mateix període. 
 
12. GRADUACIÓ DE POSSIBLES INCOMPLIMENTS 
Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador que sobre 
sancions administratives estableix la normativa aplicable, la Llei general pressupostària i la Llei 
general tributària. 

L’Ajuntament de Malgrat de Mar iniciarà un procediment de reintegrament de l’ajut concedit i abonat 
indegudament de conformitat amb la legislació vigent. 

 

13. RENÚNCIA 
El beneficiari pot renunciar en qualsevol moment a l’ajut atorgat, de manera que perd el dret a exigir-
lo. La renúncia es formalitza mitjançant la presentació al Registre general de l’Ajuntament de l’escrit 
corresponent, signat pel beneficiari. 
 

14. PROTECCIÓ DE DADES 
D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals i el Reglament general de protecció de dades 2016/679, les 
dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Usuaris dels serveis municipals, del qual és 
responsable l’Ajuntament de Malgrat de Mar i seran objecte de tractament per gestió dels diferents 
serveis públics municipals de l’Ajuntament, i no seran cedides a persones físiques i jurídiques 
públiques o privades sense el consentiment dels sol•licitants dels ajuts o si no ho autoritza una llei. 

 


