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                            ANNEX  1 
 

SOL·LICITUD D’AJUTS ECONÒMICS AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

1. DADES DE L’INTERESSAT/DA ( PARE/MARE/TUTOR/A del menors d’edat) 

Nom i Cognoms  
DNI/

NIE 
 

Domicili   Localitat  CP  

Telèfon  Mòbil   

2. DADES DELS  MENOR D’EDAT 

Nom i Cognoms  DNI/NIE  

Data naixement  
Curs 

escolar 
 Centre Escolar  

Nom i Cognoms  DNI/NIE  

Data naixement  
Curs 

escolar 
 Centre Escolar  

Nom i Cognoms  DNI/NIE  

Data naixement  
Curs 

escolar 
 Centre Escolar  

3. DADES DE LA SUBVENCIÓ 

TÍTOL CONVOCATÒRIA Concessió d’ajuts econòmics, en concurrència competitiva, de suport al 
material escolar i llibres de text, curs 2015/2016 

4. DADES DEL CENTRE EDUCATIU  
5. DADES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA 

Nom i cognoms Parentiu Edat Situació laboral Ingressos/mes 
 Pare/tutor    
 Mare/tutora    
     
     
     

Adjunto la documentació  
Documentació econòmica: 
! Declaració presentada de l’ IRPF de l’any anterior al de l’aprovació de la convocatòria de tots els membres de la 

unitat familiar. En cas de no estar obligat a fer la declaració de renda, s’ha d’aportar certificat d’Hisenda de no 
declaració i certificat d’ingressos. 

! Informe de vida laboral. 
! En cas de trobar-se a l’atur, certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya amb els períodes d’inscripció i de recepció 

de prestacions i/o subsidis de l’atur i la quantia que perceben de l’any 2014. 
! Certificats de prestacions no contributives de l’any 2014. 
! En cas de ser pensionistes, certificat de pensió. 
! Justificants de l’any 2014 de la despesa d’habitatge, hipoteca o lloguer . 
! Document de dades bancàries (model que s’adjunta a la sol·licitud). 
Documentació social: 
! DNI/NIE, permís de residència o passaport del sol·licitant. 
! Volant municipal de convivència amb la persona beneficiària. 
! Carnet de família nombrosa i/o carnet de família monoparental, si és el cas. 
! Llibre de família. 

 



 
! En cas de situació familiar de separació de fet, el document notarial o la fotocòpia dels justificants d’interposició de la 

demanda o altres documents que demostrin aquesta situació. 
! Si la separació és legal o bé hi ha divorci, la fotocòpia de la resolució judicial que determini aquesta situació, incloent-

hi el conveni regulador. 
! En cas d’incompliment de l’obligació de pagament de la pensió d’aliments, documentació acreditativa de la 

reclamació de la pensió d’aliments. 
! En cas de disminució o discapacitat física, psíquica o sensorial d’algun membre de la unitat familiar, certificats que 

acreditin aquestes circumstàncies. 
! En cas de representació legal o acolliment del beneficiari, la documentació acreditativa d’aquest fet. 
! En cas de reconeixement  de situacions de dependència, la resolució acreditativa del grau de dependència.  
! En casos de dones víctimes de violència de gènere, la documentació acreditativa, d’acord amb les previsions de 

l’article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril. 
 
 

Declaració jurada: 
 
El/la senyor/a ........................................................................................................................................................................, pare/mare, 
tutor legal o persona encarregada, temporalment o definitiva, de la guarda de les persones 
beneficiàries.......................................................................................................................... 
 
DECLARO: 
 

1. Que són  certes totes les dades consignades en aquesta sol·licitud. 
2. Que estic informat/da de l’obligatorietat de presentar el documents adients davant els òrgans de control de l’Administració 

per, si escau, verificar-ne les dades. 
3.  Que sóc usuari/ària de Serveis Socials i autorització a l’Ajuntament de Cervelló per poder consultar les dades i gestions 

necessàries de la referida sol·licitud. 
4.   Que NO he sol·licitat ni rebut cap altre ajut econòmic pel mateix concepte del meu/va fill/a  

 Que SÍ he sol·licitat i he rebut ajut econòmic pel mateix concepte, i per import de __________ EUR. 
 

Signatura de l’interessat/da, 

 
 
 
 
 

 

Cervelló,  _____ de __________________ de 2015. 

Signatura de l’interessa/da, 
 

 

 


