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NOTA INFORMATIVA 

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS D’AJUTS DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR I AJUTS 
PER ASSITÈNCIA A LLAR D’INFANTS CURS 2021-2022 

DOCUMENTACIÓ INDISPENSABLE. A APORTAR PEL SOL·LICITANT (Podran quedar 
pendents les sol·licituds sense signar o que manqui la documentació indispensable) 

- Fotocòpia del DNI/NIE de l’alumne/a sol·licitant i de la resta de membres de la unitat 
familiar. En cas de no disposar-ne: certificat de naixement o primer full del llibre de família. 
Si això no és possible adjuntar passaport. 

- Justificants de la despesa efectuada (llibres escolars, llicències digitals etc.) 
- Fotocòpia del primer full del compte bancari on hi consti el titular i el número de compte 

IBAN on s’abonarà l’ajut, si resulta aprovat.  
- Si el centre escolar es fa càrrec de la despesa dels llibres o material, cal indicar el seu 

número de compte bancari a la sol·licitud. 
- Volant de convivència actual. Aquesta informació es comprovarà d’ofici a través del padró 

municipal.  

 

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA. A APORTAR PEL SOL·LICITANT (Podran quedar 
pendents les sol·licituds sense signar o que manqui la documentació complementària) 

- Acreditació de situacions específiques de la unitat familiar: 
a) Infants en acolliment: Resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència. 
b) Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per 
administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats 
puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple alimentació, vestit i 
allotjament.  
c) En el cas de família monoparental, s’ha acreditar l’estat civil mitjançant el document 
adient (conveni regulador o sentència de separació o divorci, acta final de mediació del 
Departament de Justícia o en altres casos justificats, altra documentació acreditativa.) 
d) Document acreditatiu de prestacions econòmiques per ajuts al lloguer de l’habitatge 
 

En els casos de que algun membre de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent 
a rendiments no tributaris o exempts, caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font 
o fonts d’ingressos: 

- Original i fotocòpia de l’informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social. 
- Les persones que percebin la Renda Garantida de la Ciutadania: certificat acreditatiu 

actualitzat. 
- Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar de la 

Seguretat Social, caldrà aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l’any 2020. 
- Certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i de la seva acreditativa. 

 

El Consell Comarcal de la Terra Alta podrà requerir altres documents complementaris que 
consideri necessaris per tal d’acreditar la seva situació personal i/o econòmica actual.  

 


