
   
   

 

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES ESCOLARS I MATERIAL 

ESCOLAR/ AJUTS PER L’ASSISTÈNCIA A LLAR D’INFANTS  

CURS 2018-19 

INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES 

 

El text íntegre de les bases de la convocatòria es pot consultar a la pàgina web del Consell Comarcal de la 

Terra Alta www.terra-alta.cat 

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 

Els impresos oficials els podeu trobar al vostre centre escolar, al Consell Comarcal i a la pàgina web del 

Consell Comarcal de la Terra Alta, www.terra-alta.cat (Subvencions i ajuts > Ensenyament > Sol·licitud 

d'ajut per l’adquisició de llibres escolars i material escolar/ajut per l’assistència a llar d’infants). 

La sol·licitud es presentarà en el centre escolar de matriculació de l’alumne/a. El centre escolar fixarà el 

termini per sol·licitar l’ajut. La data límit serà el 15 d’octubre de 2018.  

 

NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL (NIF) 

 CONVOCATÒRIA D’AJUTS CURS 2018 -19 (OBLIGATORI) 

A partir de les convocatòries d’ajuts del curs 2018-19 i següents, de forma obligada, tot l’alumnat per a qui 

es vulgui sol·licitar ajut de llibres escolars i/o llar d’infants haurà de disposar de NIF o DNI/NIE. 

L’ALUMNE/A sol·licitant haurà de presentar el DNI o el NIE. En cas contrari, el responsable de la 

sol·licitud queda assabentat de que el Consell Comarcal enviarà la informació de les dades de l’ajut concedit 

a l’Agència Tributària als  efectes fiscals que corresponguin i també a la Base de Dades Nacional de 

Subvencions (BDNS). Si l’alumne no té número d’identificació fiscal, s’enviarà la informació amb DNI/NIE del 

pare, mare o tutor/a. 

 

COMUNICACIONS 

Els interessats podran autoritzar la comunicació a través de mitjans electrònics (plataforma de comunicació 

electrònica e-NOTUM) en signar el full de sol·licitud d’ajut. Hauran d’indicar una adreça de correu electrònic i 

un número de telèfon mòbil, on el Consell Comarcal els enviarà les notificacions que es puguin generar 

durant la tramitació de l’ajut (requeriment de documentació,...).  

 

La resolució de concessions i denegacions de l’ajut es publicarà a l’e-tauler d’anuncis del Consell Comarcal 

(https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=8103790004) i aquesta substituirà la notificació individualitzada. 

Aquesta resolució es comunicarà també als centres educatius. 

 

 

 

 

 

 

 

c. Bassa d’en Gaire, 1   -  43780 GANDESA                tel. 977- 42 00 18                www.terra-alta.cat                consellcomarcal@terra-alta.cat 

 

Amb el finançament de: 

 

http://www.terra-alta.cat/
http://www.terra-alta.cat/
https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=8103790004
http://www.terra-alta.cat/

