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BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS PEL RETORN A L’ESCOLA-  CURS 

2022/2023 

 

1.Objecte 

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la concessió d’ajuts econòmics pel retorn a l’escola, 

destinats a famílies o unitats de convivència amb fills escolaritzats i empadronats a Palamós 

durant el curs 2022/2023, i que tenen per objectiu garantir l’oportunitat a l’accés bàsic per a 

l’adquisició de béns (llibres de text, material escolar,..) o altres despeses escolars.  

 

2.Beneficiaris 

L’alumnat escolaritzat a qualsevol dels següents cursos dels centres educatius de Palamós 

(Escola La Vila, Institut Escola Vila-romà, Escola La Salle Palamós, Escola Vedruna, IES Palamós): 

-Alumnat del segon cicle d’educació infantil (P3, P4, P5) 

-Alumnat dels centres educatius de primària (1r a 6è) 

-Alumnat dels centres educatius de secundària (1r a 4art ESO) 

Malgrat que el beneficiari final és l’alumnat, s’entén per persona beneficiària de l’ajut el 

pare/mare o tutor legal del menor.  

 

3.Import de l’ajut 

L’import màxim de l’ajut per alumne no podrà superar: 

- els 70 euros per als alumnes de segon cicle d’educació infantil 

- els 90 euros per als alumnes de primària 

- els 110 euros per als alumnes de secundària 

Els pagaments dels ajuts es realitzaran directament al centre educatiu en què estigui escolaritzat 

l’alumne. 

 

4. Tipus de despeses subvencionables: 

Son objecte de finançament d’aquesta convocatòria les següents despeses vinculades al curs 

escolar 2022/2023: 

-Llibres de text i llicències de llibres electrònics 

-Quotes de material i material escolar general 
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5.Requisits que han de complir els beneficiaris 

Son requisits per poder ser beneficiari dels ajuts regulats en aquestes bases: 

a) Estar empadronat al municipi de Palamós (tant el beneficiari com l’alumne) a la data de 

convocatòria d’aquests ajuts. 

b) Estar escolaritzat en segon cicle d’educació infantil, ensenyament primari o 

ensenyament secundari obligatori durant el curs 2022/23.  

c) Complir amb els criteris de l’apartat 6 d’aquestes bases (llindar de renda i altres aspectes 

de valoració social) 

 

 

6.Criteris de valoració de les sol·licituds 

Per a l’atorgament dels ajuts es tindrà en compte la renda de la unitat familiar del darrer exercici 

fiscal liquidat que s’hagi obtingut per raó de treball, de prestació o de pensió i altres aspectes 

de valoració social. 

a) Llindar de renda: 

 

Famílies 1 fill/a 2 fills/es 3 fills/es 4 o + fills/es 

1.5 del IRSC* 
 
mes 125,00 euros a partir del segon fill, filla 
o persona dependent a càrrec 
 
*IRSC= a 569,12 € 

853,68 € 978,68 € 1103,68 € 1228,68 € 

 

 

b) Aspectes de valoració social: 

- Famílies nombroses 

- famílies monoparentals 

- Famílies amb membres amb algun tipus de malaltia i/o discapacitat 

- Famílies amb tots els membres a l’atur i/o amb treballs temporals de curta durada en busca 

activa de feina estable. 

- Persones sense permís de residencia o en tràmits de regularització, sense ingressos o amb 

ingressos insuficients per cobrir les necessitats bàsiques. 

- Famílies amb despeses d’habitatge superiors al 30% dels seus ingressos. 

- Famílies en risc d’exclusió residencial (sense habitatge fixe, en procés de desnonament, ...). 

- Acreditació de situacions especials: violència de gènere, víctima de terrorisme, sol·licitants de 

protecció internacional 

- Altres possibles criteris excepcionals de valoració (deutes, sense vincles al territori, motivació 

per superar situació). 
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7. Documentació que cal adjuntar amb aquesta sol·licitud: 

 DNI/NIE/PASAPORTE de tots els membres de la unitat familiar. 

 Llibre de família o acte de naixement 

 Volant de convivència 

 Justificants d’ingressos dels majors d’edat: 

 Si està treballant, últimes 3 nòmines. 

 Si està al atur, certificat SEPE de prestació/subsidi. 

 Si està estudiant, certificat d’estudi o matrícula. 

 Si rep pensió, certificat d’aquesta (no contributiva, discapacitat, invalidesa, viudetat). 

 Certificat Renda Garantida i/o Ingrés Mínim Vital. 

 Altres ajuts extraordinaris. 

 Qualsevol altre documentació que acrediti la situació econòmica que s’al·lega (deutes, 
pagaments de rebuts/crèdits, pensió d’aliments, etc). 

 En tots els casos, extractes bancaris dels últims 6 mesos (gener a juny). 

 Contracte d’arrendament i últim rebut pagat, o bé rebut de l’ hipoteca. 

 Carnet de família nombrosa, carnet família monoparental, targeta minusvàlua o qualsevol altre 
documentació que justifiqui la situació de la família. 

 Acreditació de situacions especials: violència de gènere, víctima de terrorisme, sol·licitants de 

protecció internacional. 

 

Quan es presenti la sol·licitud per a més d’un germà/na, la documentació a aportar només s’haurà 
de presentar una única vegada indicant al model de sol·licitud el número d’alumnes escolaritzats, 
el nom del centre educatiu de cadascun dels fills/es i el curs escolar que realitzaran l’any 
2.022/23. 
 
 
8.Valoració de les sol·licituds 
 
Per realitzar l’atorgament dels ajuts Creu Roja resoldrà les sol·licituds presentades en funció dels 
següents criteris de valoració: 
 
 

Ítems de Valoració PUNTS 

Llindar de renda 30 

Famílies nombroses 5 

famílies monoparentals 5 
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Famílies amb membres amb algun tipus de malaltia 
i/o discapacitat. 5 (per cada membre de la unitat amb 
aquesta condició) 

5 

Famílies amb tots els membres a l’atur i/o amb 
treballs temporals de curta durada en busca activa de 
feina estable. 

5 

Persones sense permís de residencia o en tràmits de 
regularització, sense ingressos o amb ingressos 
insuficients per cobrir les necessitats bàsiques 

10 

Famílies amb despeses d’habitatge superiors al 30% 
dels seus ingressos 

10 

Famílies en risc d’exclusió residencial (sense habitatge 
fixe, en procés de desnonament, etc). 

5 

Situacions especials: violència de gènere, víctima de 
terrorisme, sol·licitants de protecció internacional 

10 

Altres possibles criteris excepcionals de valoració 
(màxim 15 punts) 

15 

TOTAL 100 

 
 
 
9.Termini de presentació de les sol·licituds  
 
El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquesta convocatòria serà del 4 al 15 
de Juliol de 2.022, ambdós inclosos, amb horari de 09:00 h a 13:00 h a la seu local de la Creu Roja 
a Palamós. 
 
La sol·licitud es presentarà mitjançant imprès que es facilitarà als centres educatius, serveis 

socials o a la mateixa seu local de Creu Roja juntament amb la documentació a la que fa 

referencia el punt 7.  

 
 

10.Publicitat de la convocatòria 
 
La present convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la seu de Creu Roja Palamós i se’n farà 
difusió a través de les xarxes socials de l’Entitat, els serveis socials municipals, els centres 
educatius i a través de l’emissora municipal Ràdio Palamós. 
 

 

Palamós, a 10 de juny de 2022 


