
 

 

 

 

CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER SUFRAGAR LES 

DESPESES GENERADES EN LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS POSTOBLIGATORIS, PER LES 

PERSONES RESIDENTS A MASQUEFA PER AL CURS 2021-2022. 

1- Persones beneficiàries 

Estudiants residents a Masquefa que cursin estudis oficials de grau universitari, diplomatura o llicenciatura, 

cicles formatius de grau mitjà (CFGM), cicles formatius de grau superior (CFGS), Batxillerat (BTX), 

ensenyaments professionals de música i dansa i estudis artístics superiors a Catalunya. 

 

2- Termini de presentació  

Les sol·licituds s’hauran de presentar des de la publicació al BOP al 31 de maig de 2022, ambdós 

inclosos. 

Les sol·licituds d’ajuts un cop degudament complimentades i signades, junt amb la documentació que es 

demana, es presentaran al registre de l’Ajuntament, a través de la seu electrònica al web www.masquefa.cat 

o presencialment, sol·licitant cita prèvia. 

3- Sol·licituds i documentació que haurà de presentar el sol·licitant 

La documentació que cal presentar és la següent: 

 Imprès de sol·licitud (disponible a la recepció de l’Ajuntament o a la web www.masquefa.cat). 

 Documentació referent a la informació econòmica de tots els membres de la unitat familiar 

(persones que convisquin en el mateix domicili del sol·licitant):  

o Fotocòpia de la declaració de renda de l'exercici 2021 i informe de vida laboral 

actualitzat de tots els membres de la unitat familiar.*  

- Només en el cas de no tenir obligació de fer la declaració de renta, caldrà presentar alguna de les 

següents documentacions:  

o Informe de vida laboral actualitzat + certificat de retencions de l'empresa 2021 

(sol·licitar-ho a la mateixa empresa).  

o Informe de vida laboral actualitzat + certificat d'atur en què s'especifiqui si es rep, o no  

alguna prestació. 

o Si no s’ha treballat mai: Només caldrà presentar el certificat d’atur en què s’especifiqui si es 

rep, o no alguna prestació. 

- En el cas que en el volant col·lectiu d’empadronament hi constin pensionistes; cal justificar també 

els seus ingressos mitjançant certificat de pensió emès per l' INSS).  

- En cas de separació o divorci: sentència de separació/divorci i conveni regulador on figuri l' 

import mensual a percebre en concepte de manutenció/pensió. En cas d'incompliment, cal 

presentar còpia de la corresponent denúncia.  

- Qualsevol altra documentació que es consideri necessària per tal d'acreditar la situació econòmica 

de la unitat familiar. 

*La presentació de la declaració de la renta serà de caràcter obligatori per a tots els membres de la 

Unitat familiar que l’hagin tingut que realitzar durant l’exercici 2021. 

 Documentació referent a la informació acadèmica i familiar del sol·licitant: 

o Fotocòpia del certificat o justificant de matrícula del curs 2021-2022:  expedit pel 

centre, que acrediti les assignatures matriculades, la càrrega lectiva de cada una, i l’import de la 

matrícula. 

o Fotocòpia del justificant de pagament dels imports que fixi la matrícula. 

o Volant col·lectiu d’empadronament (aquest document es tramita a la recepció de 

l’Ajuntament). 
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 Documentació complementària: 

o En cas de discapacitat: 

- Fotocòpia de la resolució o de la targeta de la discapacitat sempre i quan sigui igual o superior al 

33% de qualsevol membre del nucli familiar. 

o En cas de situació de dependència d’algun membre de la unitat familiar: 

Resolució de reconeixement de dependència. 

o En cas de família nombrosa o monoparental: 

Resolució o carnet vigent acreditatiu. 

Fora del termini establert no s’admetran sol·licituds per a la present convocatòria. 

Les bases de la convocatòria i tota la informació la podeu trobar a la recepció de l’Ajuntament, c/Major 93 i a la 

web municipal www.masquefa.cat. Si teniu qualsevol dubte podeu contactar amb la regidoria de joventut al 

93.772.85.21 o escriure a joventut@masquefa.net.” 

3. Criteris per a l’atorgament dels ajuts   

ACADÈMICS  

Necessitats de desplaçament: Cursar estudis en centres fora de Masquefa, si aquests 

estudis no es poden cursar al municipi i per tant és imprescindible un desplaçament 

per a poder-los realitzar. 

Distància del municipi al centre d’ensenyament de més de 41 km 3 punts  

Distància del municipi al centre d’ensenyament entre 16-40 km 2 punts  

Distància del municipi al centre d’ensenyament entre 5- 15 km 1 punts  

Distància del municipi al centre d’ensenyament entre 0 i 5 km 0 punts 

Tipus d’estudis: 

Estar matriculat a un grau universitari, diplomatura o llicenciatura 3 punts   

Estar matriculat en un CFGS  o estudis artístics superiors  2 punts  

Estar matriculat a un CFGM, BTX o ensenyaments professionals de 

música i dansa 
1 punts  

Matriculació: 

Matrícula sencera 2 punts  

Matrícula parcial 1 punts  

ECONÒMICS 

Renda de la unitat familiar * Fins a 6 punts  

FAMILIARS  

Ser família monoparental o nombrosa 1 punt 

L’existència de membres del nucli familiar afectats per discapacitats en 

grau no inferior al 33% 
1 punt 

Comptar amb el reconeixement de grau i nivell de dependència d’algun 

membre de la unitat familiar 
1 punt 

*Per obtenir la renda de la unitat familiar s’han de tenir en compte els ingressos de tots els membres que 

computin, ja siguin ingressos provinents de sous i salaris com per pensions i altres ajuts, i es dividiran pel 

nombre de membres de la família. En el còmput dels membres, s’inclouran tots els membres de la unitat 

familiar. 

4. Import dels ajuts 

L’import corresponent dels ajuts que es convoquen es farà efectiu a càrrec de l’aplicació pressupostària 

370.323.4800 amb una despesa de 12.000,00€. 

Els ajuts restaran supeditats a la consignació pressupostària disponible, al nombre de sol·licituds 

presentades i als criteris per a l’atorgament dels ajuts especificats en el punt 6 de les bases reguladores dels 

ajuts.  

L’import màxim de l’ajut que es concedirà per a cada sol·licitud no desestimada serà de 500,00€. 
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