Sol·licitud d'ajut econòmic de caràcter individual per a l’adquisició de llibres escolars i/o
material curricular obligatori, curs 2021/2022
Dades del pare/mare o tutor/a legal de l’alumne/a beneficiari/ària
NOM

PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

DNI/NIE/NIF

ADREÇA FAMILIAR, NÚMERO, PIS, PORTA

CODI POSTAL

POBLACIÓ

TELÈFON 1

ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC* (camp obligatori)

TELÈFON 2

(*)Facilitar una adreça de correu electrònic implica autoritzar al Consell Comarcal a tramitar l’ajut via electrònica , inclosa la notificació.

Dades de/dels l’alumne/s beneficiari/s
DNI DE L’ALUMNE/A

NOM DE L’ALUMNE/A

PRIMER COGNOM DE L’ALUMNE/A

SEGON COGNOM DE L’ALUMNE/A

(A emplenar pel Consell
Comarcal)

IDALU(*)

CENTRE EDUCATIU

CURS QUE REALITZARÀ

Exp.

P3 □ P4

□ P5 □

AJUT DE MENJADOR,
CURS 2021-2022

SI □ NO □

DNI DE L’ALUMNE/A

NOM DE L’ALUMNE/A

PRIMER COGNOM DE L’ALUMNE/A

SEGON COGNOM DE L’ALUMNE/A

(A emplenar pel Consell
Comarcal)

IDALU(*)

CENTRE EDUCATIU

CURS QUE REALITZARÀ

DNI DE L’ALUMNE/A

NOM DE L’ALUMNE/A

PRIMER COGNOM DE L’ALUMNE/A

SEGON COGNOM DE L’ALUMNE/A

(A emplenar pel Consell
Comarcal)

IDALU(*)

CENTRE EDUCATIU

CURS QUE REALITZARÀ

DNI DE L’ALUMNE/A

NOM DE L’ALUMNE/A

PRIMER COGNOM DE L’ALUMNE/A

SEGON COGNOM DE L’ALUMNE/A

(A emplenar pel Consell
Comarcal)

IDALU(*)

CENTRE EDUCATIU

CURS QUE REALITZARÀ

Exp.

P3 □ P4

Exp.

P3 □ P4

Exp.

P3 □ P4

□ P5 □

□ P5 □

□ P5 □

AJUT DE MENJADOR,
CURS 2021-2022

SI □ NO □

AJUT DE MENJADOR,
CURS 2021-2022

SI □ NO □

AJUT DE MENJADOR,
CURS 2021-2022

SI □ NO □

(*)Codi identificador de l’alumne/a indispensable per tramitar la sol·licitud i obligatori per aquells alumnes que no hagin sol·licitat cap ajut durant el curs
2020 -2021.

Dades de la unitat familiar referides a totes les persones que hi conviuen
PARE

NIF/NIE

COGNOMS, NOM

NIF/NIE

COGNOMS, NOM

NIF/NIE

COGNOMS, NOM

NIF/NIE

COGNOMS, NOM

NIF/NIE

COGNOMS, NOM

NIF/NIE

COGNOMS, NOM

NIF/NIE

COGNOMS, NOM

TUTOR
MARE
TUTORA
AVI
ÀVIA
AVI
ÀVIA
GERMÀ
GERMANA
GERMÀ
GERMANA

En aquest apartat s’hi ha de fer constar els membres computables de la unitat familiar que conviuen amb l’/els alumne/s pels quals es sol·licita l’ajut a 31 de desembre
de 2020. En els casos de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant. Tindrà la consideració
de membre computable, si s’escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació. En casos de custòdia compartida, que ambdós progenitors vulguin sol·licitar
l’ajut, es consideraran membres computables de la unitat familiar, el sol·licitant, els seus progenitors, encara que no convisquin, i els fills comuns d’aquests.

r

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA: DEL 18 AL 31 D’OCTUBRE DE 2021.

Per obtenir més informació consulteu les bases de la convocatòria dels ajuts econòmics de caràcter individuals per a l’adquisició de llibres escolars i/o material curricular,
curs 2021-2022 a www.baixebre.cat
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Documentació obligatòria (en cas d’haver-la presentat en anteriors convocatòries no cal aportar-la)
- Fotocòpia del NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar relacionats en l’apartat anterior, en el seu defecte, fotocòpia del
llibre de família. En cas de presentar NIF o certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea, caldrà adjuntar fotocòpia del passaport o
document on consti la fotografia.
- Volant de convivència o empadronament col·lectiu vigent, expedit per l’ajuntament corresponent.
- Declaració de renda de l’exercici 2020 de tots els membres computables de la unitat familiar.
- Fotocòpia del primer full de la llibreta d’estalvis on hi figuri el titular i el número de compte o altre document imprès amb el número de
compte i els seus titulars.
- Justificant detallat de la compra dels llibres escolars i/o material curricular obligatori per al curs 2021-2022. És requisit per valorar
l’atorgament de l’ajut que s’adjunti a la sol·licitud el document que acrediti el pagament dels llibres o material de substitució degudament
acreditat pel Departament d’Ensenyament.
- Codi identificador únic de l’alumne (IDALU), en cas d’alumnes que no hagin sol·licitat l’ajut durant el curs 2020-2021 o anteriors.

□ D'acord amb punt 4.2.1 de les

bases reguladores dels ajuts econòmics de caràcter individual per a l’adquisició de llibres
escolars i/o material curricular, declaro que en anteriors convocatòries he presentat aquesta documentació obligatòria i
continua vigent i no s'han produït modificacions en les dades que hi consten i per tant, és vàlida la que ja disposa el Consell
Comarcal del Baix Ebre.

Documents complementaris de situacions específiques de la unitat familiar (en cas d’haver-la

presentat en anteriors convocatòries no cal aportar-la)

- Fotocòpia del títol de família nombrosa.
- Fotocòpia del títol de família monoparental –quan la família està formada pel mare/pare sol/a amb infant/s, sempre que aquest/s
convisqui/n amb aquell o aquella.
- Fotocòpia de la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència.
- Fotocòpia del certificat de discapacitat d’algun membre computable de la unitat familiar.
- Fotocòpia del conveni regulador de la sentència de separació o divorci.

□ D'acord amb punt 4.2.2 de les bases reguladores dels ajuts econòmics de caràcter individual per a l’adquisició de llibres
escolars i/o material curricular, declaro que en anteriors convocatòries he presentat documentació complementària de
situacions específiques de la unitat familiar i continua vigent i no s'han produït modificacions en les dades que hi consten i per
tant, és vàlida la que ja disposa el Consell Comarcal del Baix Ebre.
Informe social
La família declara que ha estat atesa i/o és usuària dels serveis socials del municipi de__________________

□ Informe social

Dades econòmiques familiars específiques
En cas que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no contributius, caldrà
aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d’ingressos:
- Original i fotocòpia de l’informe de la vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.
- Les persones en situació d’atur: certificat actualitzat de l’Oficina de Treball de la Generalitat, en què consti si es percep la prestació
d’atur i la seva quantia.
- Les persones que percebin la Renda Mínima d’Inserció: certificat acreditatiu actualitzat (PIRMI).
- Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i de la seva quantitat actualitzada.
- Altres pensions no contributives: incapacitat permanent absoluta, gran invalidesa, fills a càrrec...
- Les persones que percebin rendes a l’estranger: certificat acreditatiu amb la quantitat percebuda l’any 2020 emès per l’òrgan
competent.

Prestacions econòmiques d’urgència social atorgades per altres administracions públiques
- Ajut per al lloguer durant l’any 2020: resolució corresponent de l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
- Altres ajuts per atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència: document acreditatiu corresponent.

EL SIGNATARI DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT I AMB EFECTES PER A TOTA LA UNITAT FAMILIAR
→ Que accepten les bases de la convocatòria per a la qual sol·liciten l’ajut i que totes les dades incorporades en la mateixa són certes i
s’ajusten a la realitat.
→ Que queden assabentats que la falsedat, la inexactitud o l’ocultació de les dades i/o circumstàncies declarades podrà comportar la
denegació o revocació de l’ajut.
→ Que autoritzen al Consell Comarcal del Baix Ebre i al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a obtenir d’altres
administracions públiques les dades de la persona sol·licitant i de la resta de membres de la unitat familiar que siguin necessàries per
determinar la renda familiar, altres dades socials i comprovar la veracitat de les dades aportades a efectes d’aquest ajut.

El sol·licitant declara de forma responsable, que disposa de la documentació que acredita el domicili informat i que ha
obtingut el consentiment de totes les persones que consten empadronades en el domicili consignat en la sol·licitud per
tal que el Consell Comarcal del Baix Ebre pugui obtenir les dades que consten al Padró amb l’única finalitat de resoldre
el tràmit: SI □ NO □

Signatura del pare/mare/tutor/a

Data:

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, li informem que les dades
personals subministrades per vostè, s’incorporaran en un fitxer automatitzat, del qual el Consell Comarcal del Baix Ebre n’és responsable. Vostè pot exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició que legalment li corresponen, dirigint-se al Consell Comarcal del Baix Ebre, per correu postal a C. Barcelona, 152, 43500 de Tortosa o al correu
electrònic info@baixebre.cat.
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