SOL·LICITUD D’AJUTS ECONÒMICS DE CARÀCTER INDIVIDUAL PER A
L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT, MATERIAL ESCOLAR I SORTIDES A FAMÍLIES
DE PRIMÀRIA DE TIANA PER AL CURS 2017-2018
DADES DEL PARE/MARE O TUTOR LEGAL:
Nom i Cognoms del pare/mare/tutor/a .......................................................................................................................
NIF/NIE......................................................................................................................................................................
Adreça ........................................................................................................................................................................
Població: TIANA
CP 08391
Telèfon llar .............................................................. Telèfon mòbil ........................................................
Data de naixement _____ / _____ / ________
DADES DE L’INFANT:
Dades alumne/a......................................................................................................................................
Data de naixement _____ / _____ / ________
Escola
Curs
SOL·LICITUD

Material escolar per a les etapes de segon cicle d’educació infantil i primària
Ajuts en llibres de text en les etapes de segon cicle d’educació infantil i primària.
Sortides o excursions escolars d’un dia en segon cicle d’educació infantil i primària.
DADES FAMILIARS
Nombre de fills (fins a 16 anys):
Nombre total de membres de la unitat familiar :
Certificat discapacitat/malaltia
Família monoparental
Família nombrosa
DADES DE LA UNITAT FAMILIAR
Nom i Cognoms
NIF/NIE

Data de naixement

Curs escolar

Tipus de parentiu

SOL·LICITUD I DECLARACIÓ DEL SOL·LICITANT
El sotasignat SOL·LICITA l’ajut individual de llibres text, material escolar i/o sortides d’un dia per fills i filles
escolaritzats a segon cicle d’Educació Infantil i primària.
DECLARA (marcar caselles):
Que accepta les bases específiques reguladores d’aquest ajut.
Que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries (inclosos els deutes contrets amb
l’Ajuntament de Tiana) i davant de la Seguretat Social.
Que totes les dades aportades són certes.
Que accepta que, en cas que es concedeixi la subvenció, aquest ajut en un sol cobrament a final d’any 2017

DOCUMENTACIÓ APORTADA
El sotasignat APORTA la següent documentació (marcar caselles):
De la documentació obligatòria:
NIF o NIE dels membres de la unitat familiar (fotocòpia)
Documentació dels ingressos de l’exercici anterior: renda 2016 de tots els membres computables de a la unitat
familiar. En cas necessari ingressos dels 6 darrers mesos de tots els membres de la unitat familiar.
En el cas que s’hagi percebut subsidi d’atur l’any 2017: certificat o document de l’Oficina de Treball de la
Generalitat (OTG), on consti que s’ha percebut i el seu import
En el cas que s’hagi percebut la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) o equivalent durant l’any 2017: certificat o
document acreditatiu i el seu import
En el cas que s’hagin percebut pensions no contributives l’any 2017: certificat o document acreditatiu i el seu
import.
En cas de no haver fet la declaració de l’exercici anterior i no tenir nòmines: certificat Agència Tributària
conforme no estan obligats a entregar la renda.
Darrer rebut de lloguer o hipoteca del domicili habitual on es resideix.
Factura del cost dels llibres de text adquirits i que seran els susceptibles de subvenció.
Certificat de convivència, que s’adjuntarà directament des de Registre municipal a la sol·licitud.
De la documentació per acreditar les situacions específiques de la unitat familiar:
Carnet de família nombrosa (fotocòpia)
Carnet de família monoparental (fotocòpia)
En cas d’infants en acolliment: resolució d’acolliment de la Direcció Gral. d’Atenció a la Infància i
Adolescència (fotocòpia)
En cas de discapacitat d’algun membre de la unitat familiar: certificat que acrediti la discapacitat, emès pel
Departament de Benestar Social o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes, on es reconegui el
grau mínim del 33% (fotocòpia)
En cas que la família estigui atesa pels serveis socials, l’informe l’aportarà el mateix ajuntament.
El/la sotasignat declara que les dades exposades són certes i adjunta la documentació que ho acredita.
Signatura

Tiana, _______ de ____________ de 2017

La/es persona/es signant/s d’aquest document, autoritza/en l’Ajuntament de Tiana a sol·licitar de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària les dades següents:
Certificat d’estar al corrent d’obligacions tributaries a efectes de la concessió d’ajuts i subvencions.

Signatura del pare

Signatura de la mare

