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TÍTOL CONVOCATÒRIA: Ajuts per a tractaments psicològics per a infants i joves

CODI BDNS: CODI INTERN: EDU 1_2021

Bases Reguladores: BR per a concessió d'ajuts econòmics per garantir els drets dels infants i adolescents.

Objecte: Ajuts per cobrir les necessitats de tractaments psicològics de llarga durada d’infants i joves amb
derivació a gabinets externs.

Aplicació pressupostària: 321- 48000

Import màxim convocatòria: 18.000 €

Procediment de concessió: concurrència competitiva.

Destinataris: Qualsevol persona i/o família empadronada al municipi de Sant Andreu de Llavaneres, amb
una antiguitat mínima de 6 mesos, en una situació de dificultat socioeconòmica. Tindran accés prioritari les
persones que es troben en situacions de vulnerabilitat i exclusió social (menors a càrrec, situació d'atur o de
subsidi o subsidi esgotat, absència d'ingressos, esgotament d'estalvis, receptor del PIRMI).

Termini de sol·licitud: Obert durant tots els dies de l'any. El procediment d'atorgament s'incoarà d'ofici amb
la derivació prèvia per part de la comissió social del centre escolar del menor i/o de l'EAP. 

L'expedient es complimentarà amb el corresponent full de sol·licitud de l'interessat.

Documentació i requisits: Per a l’atorgament de l’ajut caldrà acreditar una necessitat d’atenció psicològica
i alhora una situació de vulnerabilitat econòmica i social.

Valoració  tècnica: La  necessitat  del  tractament  psicològic  requerirà  un  informe  favorable  del  servei
psicològic  municipal  en  el  qual  s’establirà  si  s’escau,  la  durada  del  tractament  i  el  gabinet  extern  de
derivació. Els servei psicològic municipal tant sols informarà de les necessitats que prèviament hagin estat
valorades i derivades per part de la comissió social del centre escolar del menor i/o de l’EAP els quals en
faran el seguiment.

Valoració socioeconòmica: Per aquesta valoració s’aplicaran els criteris establerts a l’annex 1 de taula de
puntuació per a la valoració social de les bases de referència. La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la
documentació general establerta a les bases reguladores.

Criteris d'atorgament i barems per determinar la quantia de les prestacions: ANNEX 1 de les Bases
Reguladores.  S’estableix  la  següent  valoració  específica  en  la  taula  de  puntuació  per  a  la  valoració
econòmica :

Percentatge de l'ajut

Membres  unitat
familiar 

100,00%  90,00% 75,00% 50,00%

dos membres 12.962,67 € 15.555,20 € 19.444,00 € 25.925,33 €

tres membres 17.022,67 € 20.427,20 € 25.534,00 € 34.045,33 €

quatre membres 20.191,33 € 24.229,60 € 30.287,00 € 40.382,67 €
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cinc membres 22.913,33 € 27.496,00 € 34.370,00 € 45.826,67 €

sis membres 25.542,00 € 30.650,40 € 38.313,00 € 51.084,00 €

set membres 28.027,33 € 33.632,80 € 42.041,00 € 56.054,67 €

vuit membres 30.496,00 € 36.595,20 € 45.744,00 € 60.992,00 €

Els percentatges de l’ajut per valoració econòmica es poden veure incrementats per la puntuació obtinguda
en la valoració social. La quantia màxima anual de l’ajut atorgat per menor serà de 1.000 €.

Règim Jurídic, Publicitat i Fiscalitat: Els ajuts atorgats mitjançant aquesta convocatòria resten sotmesos a
la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, i a la normativa que la desenvolupa i en el seu
compliment els atorgaments seran degudament informats a Base de Dades Nacional de Subvencions tot i
quedar exempts del règim de publicació previst a la LGS en aplicació de la LO 1/1982 de 5 de maig, sobre
protecció civil del dret de l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i queden sotmeses al
règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

L'acceptació de l'ajut comporta el coneixement del règim jurídic aplicable.

Sant Andreu de Llavaneres, gener de 2021
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