Criteris que regiran les beques dels casals d’estiu 2020

Seran requisits per a presentar-se a la convocatòria:
1. Presentar la sol·licitud en el termini i la forma esmentada en aquestes bases.
2. El/La sol·licitant ha d’acreditar mitjançant una declaració responsable que es
troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
3. La renda de les famílies que sol·licitin l’ajut, corresponent al darrer exercici
fiscal liquidat, no pot superar els llindars màxims de renda familiar que
s’estableixen a continuació (es parteix de la base per a dues persones de 2
vegades l’IRSC i a partir del tercer membre es suma IRSC/mesx1,4x0,4):
•

Famílies de dos membres

: 15.935,46€

•

Famílies de tres membres

: 20.397,38€

•

Famílies de quatre membres: 24.859,30€

•

Famílies de cinc membres

•

Per a cada nou membre s’afegiran 4.461,92€

: 29.321,22€

En el cas de que en el nucli de convivència hi hagi un membre amb discapacitat
igual o superior al 33%, aquest comptarà com si es tractés de dues persones pel que
fa al recompte d’ingressos/despeses familiars.
En el cas que la família tingui reconegut i vigent el Títol de família Nombrosa o Títol
de família Monoparental, el sol·licitant també comptarà com si es tractés de dues
persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars.

Que ens caldrà acreditar ?
 Sol·licitud d’ajut per a la participació en les activitats d’estiu 2020
 Autorització per a consultar directament dels òrgans administratius competents
les dades que siguin necessàries en aquest procediment i documentació
acreditativa especifica en el cas d’estar exempt de fer la declaració de renda.


.

En cas que qualsevol membre de la unitat familiar hagi percebut rendiments no
contributius l’any 2019, caldrà aportar la acreditació corresponent i quantia
percebuda:

 En cas de canvi substancial de la situació econòmica entre la Declaració de
Renda aportada i l’exercici actual, cal complementar la documentació econòmica
a dalt indicada per la que justifiqui el canvi de la situació econòmica.
o Els supòsits que es tindran en compte seran: Pèrdua significativa dels
ingressos estables derivats de la pèrdua de feina o de la prestació
d’atur.
Els justificants: s’ha d’acreditar els ingressos de cada membre de la
unitat familiar en edat laboral (nòmines, pensions prestacions d’atur,
Certificat INEM o seguretat social de no percebre cap prestació. ...)
(aportació documentació dels últims tres mesos)

Documentació per acreditar situacions específiques:
 Conveni regulador o sentència de divorci. En cas de no cobrar la pensió
establerta, la denuncia corresponent.
 Infants en acolliment familiar. S’acreditarà mitjançant resolució d’acolliment de la
DGAIA

