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ajudes emeses per les Entitats Locals per necessitat d'escolarització són 
inembargables i estan exemptes de tributació. 

 
 
Article 2. Objecte 
 
L’objecte d’aquestes bases és regir la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts per a 
l’escolarització d'alumnes de l'Escola Municipal de Música Josep M Ruera i del Conservatori 
de Granollers, empadronats a Granollers, que es trobin en risc d'exclusió social. 
 
L’ajut que es concedeixi estarà destinat a minorar les quotes que paguen les famílies en 
concepte d’escolarització. 
 
 
Article 3. Persones beneficiàries 
 
Poden ser beneficiaris les persones empadronades a Granollers i matriculades a  l'Escola 
Municipal de Música Josep M Ruera o al Conservatori de Granollers, que es trobin en risc 
d'exclusió social. 
 
Poden sol·licitar els ajuts els alumnes majors d'edat, o bé els pares, les mares, els tutors 
legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda dels 
alumnes empadronats a Granollers matriculats a l'Escola Municipal de Música Josep M 
Ruera o al Conservatori de Granollers. 
 
 
Article 4. Requisits 
 
4.1 A més de reunir les condicions per ser persona beneficiària, previstes en l'article 3, per 
poder rebre l'ajut cal: 
 

a. Presentar la sol·licitud en el model normalitzat, juntament amb el document de recull 
de dades de l’alumne (Annex I) i la documentació prevista en l'article 7 en els termes 
i la forma establerts a la convocatòria. 

b. L’alumne/a ha d’estar empadronat a Granollers. 
c. Haver formalitzat la matrícula de l’alumne/a pel curs 2016/17. 
d. Tenir una renda neta per membre de la unitat familiar, igual o inferior a l'indicador de 

renda de suficiència de Catalunya, és a dir 569,12 euros mensuals, excepte en el 
casos d'acreditació de violència masclista, en què només es tindran en compte els 
ingressos de la persona víctima de violència masclista. 
• Per membre de la unitat familiar, concretament, es tindran en compte els 

ingressos dels pares, mares, tutors legals o les persones encarregades 
temporalment o definitivament de la guarda dels alumnes matriculats i 
germans/es majors de 16 anys i que constin en el certificat de convivència 
aportat, d’acord amb les previsions de l’article 8. 

• La renda neta mensual de la unitat familiar és el resultat de la divisió del total 
dels ingressos nets percebuts per la unitat familiar l'any 2015 entre 14 (acreditats 
mitjançant declaració de Renta del 2015), o en el seu cas quan els ingressos 
s'acreditin mitjançant fulls de salari, certificat d'atur o d'altres documents, els 
ingressos nets percebuts durant els últims 6 mesos dividits entre set. 

• En cas que s'acrediti, a la renda neta mensual de la unitat familiar, s'hi pot restar 
fins a un màxim de sis-cents € en concepte de despeses mensuals de préstec 
hipotecari o de lloguer de l'habitatge on resideixi la persona beneficiària. 
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Article 8. Documentació 
 
A la sol·licitud s'ha d'adjuntar el document de recull de dades de l’alumne (Annex I) i la 
documentació següent, mitjançant fotocòpia i aportant l'original per a la seva comprovació 
en el moment de registrar la sol·licitud. 
 

* En aquests casos, es pot no aportar la documentació i signar una autorització (ANNEX 2) per 

tal que l’Ajuntament consulti les dades a d’altres Administracions. 
 
8.1 Documentació econòmica de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys: 
 
a) Declaració presentada de l’IRPF de l’any anterior al de l’aprovació de la convocatòria, o 
 
b) Documents acreditatius d’alguna de les situacions següents: 
 

• En cas de ser treballador/a fix/a o temporal, els fulls de salari o certificat equivalent 
dels últims 6 mesos anteriors a la sol·licitud on constin els ingressos percebuts. 

• En cas de treballadors autònoms declaració de renda corresponent a l’exercici fiscal 
2015. 

• En cas de trobar-se a l’atur, certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya amb els 
períodes d’inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia 

que perceben *. 

• En cas de ser pensionistes, certificat de pensió acreditatiu de la percepció d’una pensió 

i la seva quantia actualitzada *. 

• Qualsevol altra documentació que acrediti els ingressos obtinguts. 
• Certificat de vida laboral actualitzat de les persones que no acreditin cap tipus 

d’ingrés econòmic. 
• En casos de dones víctimes de violència masclista, la documentació acreditativa 

d'acord amb les previsions de l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, si és el cas, 
a efectes del càlcul de la renda neta per membre de la unitat familiar. 

• El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge on resideixi la persona 
beneficiària, si és el cas, a efectes també del càlcul de la renda neta per membre de 
la unitat familiar. 

 
8.2 Documentació identificativa: 
 

a. DNI/NIE, permís de residència o passaport del sol·licitant. 
b. Certificat municipal de convivència amb la persona/es beneficiària/es. 
c. Llibre de família o en el seu defecte document que acrediti la filiació. 
d. En cas de representació legal o acolliment, documentació acreditativa d'aquest fet. 

 
L’Ajuntament de Granollers es reserva el dret de sol·licitar els originals de la documentació 
aportada per a la seva verificació en qualsevol moment del procediment; així com el dret de 
requerir la documentació descrita en aquest article si no ha estat presentada en el temps i 
forma indicats. 
 
 
Article 9. Criteris d’adjudicació 
 
Els ajuts s’atorgaran: 
 
9.1 Segons la puntuació obtinguda de l’aplicació del barem descrit en aquestes bases. 
 
9.2 Prioritzant les puntuacions més altes sobre les més baixes. 
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Article 12. Revocacions i renúncies 
 
12.1 L’Ajuntament de Granollers es reserva el dret de verificar en qualsevol moment les 
dades aportades per a l’obtenció de l’ajut, podent-se procedir a la seva revocació total o 
parcial en el cas que es detecti que es va concórrer amb ocultació o falsedat de les dades. 
 
12.2 Pel desestiment i renúncia dels ajuts són d’aplicació els articles 90 i 91 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
 
Article 13. Pagament 
 
L'import dels ajuts concedits es destinen a minorar les quotes mensuals que paguen les 
famílies en concepte d’escolarització. 
 
El Servei d'Educació compensarà a la liquidació que s'aprova mensualment corresponent a 
l'Escola Municipal de Música Josep Maria Ruera i del Conservatori de Granollers l'import de l'ajut 
concedit de la quota del rebut mensual d'escolarització, que s'abona mitjançant tramesa 
bancària amb càrrec al compte bancari que la persona beneficiària designi per al cobrament 
de la corresponent taxa. 
 
En el cas de donar-se de baixa d'escolaritat es perd el dret a rebre l'ajut. 
 
 
Article 14. Barem 
 
Els barems de puntuació són els següents: 
 
Capacitat econòmica de la unitat familiar 
 
La puntuació es distribuirà de la següent manera: 
 

• Igual o inferior a 227,64 € mensuals/persona: 12 punts 
• Més de 227,64 € i igual o inferior a 341,47 € mensuals/persona: 9 punts 
• Més de 341,47 € i igual o inferior a 455,30 € mensuals/persona: 6 punts 
• Més de 455,30 € i igual o inferior a 569,12 € mensuals/persona: 3 punts 

 
 
Article 15. Protecció de dades 
 
Les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquestes bases reguladores i de 
les següents convocatòries es tractaran d’acord amb les previsions de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el reglament que 
la desenvolupa, aprovat mitjançant el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
 
En compliment d’allò que s’estableix a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades recollides en el formulari 
s’incorporaran, per ser tractades, en un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de 
Granollers, amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud. 
 
En qualsevol moment es pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
davant la Secretaria de l'Escola Municipal de Música (C/Gregori Resina, 1). 
 
 


