Annex relatiu als llindars econòmics
Podran optar a aquests ajuts els solistes que s’integrin una unitat familiar que acrediti no haver
tingut en el darrer exercici fiscal liquidat una renda familiar superior als llindars màxims que
s’estableixen a continuació, en funció del nombre de membres que integren la unitat familiar/de
convivència i calculat sobre la IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya) vigent:

Per a l’exercici 2017 (i 2018), la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya fixa el valor
de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) en 569,12 euros/mes.
En cas de grups musicals, aquests llindars econòmics s’hauran de complir-se per cadascun dels
membres del grup.
Unitat familiar i/o convivència: es considera unitat familiar un grup de convivència —segons el
padró municipal d’habitants— per vincle de matrimoni o una altra relació anàloga, o de parentiu
per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau.
La relació de parentiu es compta a partir de la persona sol·licitant de la beca; això significa
que s’inclouen a la unitat familiar les persones que conviuen amb el sol·licitant d’acord amb el
certificat municipal de convivència; en els casos que es justifiqui motivadament es poden incloure
com a membres de la unitat familiar persones amb un grau de parentiu més allunyat. La unitat
familiar es considera unitat econòmica quant a despeses i ingressos.
Renda màxima disponible: la renda familiar s’obtindrà de la suma de les bases imposables
general i de l’estalvi de la declaració de l’Impost de la Renda de les Persones físiques o del
certificat de la renda, sigui un certificat resum de la declaració o un certificat d’imputacions,
corresponent al darrer exercici fiscal liquidat, o les que constin a l’Agència Tributària.
Per dur a terme aquest càlcul es consideren membres computables el pare i la mare, el tutor o
tutora o la persona encarregada de la guarda i custòdia i els germans solters menors de 25 anys
que convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar la matrícula, o els majors d’edat
quan es tracti de persones amb discapacitat. En cas de divorci o separació dels progenitors no
es considerarà membre computable el que no convisqui amb el sol·licitant de l’ajut. No obstant
això, tindrà la consideració de membre computable el nou cònjuge o persona unida per anàloga
relació i, per tant, s’inclouran les seves rendes en el còmput de la renda familiar. En cas de
guardes compartides, computen els ingressos d’ambdós progenitors o tutors legals.

Per calcular la Renda Disponible per persona o unitat familiar es descomptarà del total
d’ingressos les despeses d’habitatge. Per aquest concepte s’estableix un màxim de despesa
mensual deduïble equivalent al 0,75% IRSC vigent en cada convocatòria, en concepte de lloguer o hipoteca.
La despesa en concepte de lloguer o préstec hipotecari s’aplicarà sempre que el rebut acreditatiu del pagament estigui a nom d’un dels membres de la unitat familiar. En cas de no poder
presentar cap rebut, es demanarà fotocòpia del contracte de lloguer. Si ni el rebut ni el contracte van a nom de cap membre de la unitat familiar no es comptabilitzarà aquest concepte.
No es computaran com a despesa d’habitatge préstecs personals, sigui quina sigui la seva
naturalesa. La valoració de l’ajut ha de tenir en compte la viabilitat d’ingressos i despeses.
En cas que no hi hagi una coherència entre les despeses i els ingressos acreditats, la situació
socioeconòmica de la família sol·licitant podrà ser objecte d’una prospecció posterior.
Per a la valoració de les sol·licituds només es tindran en compte les situacions acreditades
documentalment. En els casos en què no es puguin documentar els ingressos familiars
a través de la declaració de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques o del certificat
d’imputacions, s’haurà de presentar una Declaració Responsable que haurà d’acreditar quins
són els ingressos.

