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 ANNEX 1. SOL·LICITUD D’AJUT CURS 2021-2022 

Sol·licituds presentades 
per família i centre : 

Exp. Núm. (reservat CC) 

1. Tipus d’ajut:  Llibres i material escolar  Llar d’infants 

Dades de l’alumne/a sol·licitant : 

Nom :    Primer Cognom :  Segon Cognom : 

Nom sentit :  DNI/NIE : 

Data de naixement :  Identitat de gènere :  Home  Dona  No binari 

Codi identificador IDALU : 

Nom del centre escolar : 

Curs que realitzarà 2021-2022 :  P3 P4  P5 

 1r         2n       3r         4t  5é  6é  1 ESO  2 ESO  3 ESO  4 ESO 

Dades de la persona representant: 

Nom: ............................................... Cognoms: ........................................... DNI/NIE:...................................... 

Telèfon: ................................ Mòbil:...................................Com a:  mare   pare  tutor/a 

Adreça familiar: ..............................................................Núm..........Esc............... Pis.............  Porta.............. 

CP .................................................................................. Població:................................................................... 

  Autoritzo a rebre les notificacions electròniques d’aquesta sol·licitud: 

Correu electrònic:…………………………………… i l’avís al telèfon mòbil…………................................. 

UNITAT FAMILIAR 

Indiqueu el nombre de persones que formen la unitat familiar, inclosa la persona sol·licitant: 

En aquest apartat s’ha de fer constar: Mare, pare, tutor/a que conviuen amb l’alumne/a sol·licitant. En cas de separació o divorci: Nou cònjuge o persona unida 

per anàloga relació amb la mare o pare. Ascendents de la mare / pare. Altres germans/es menors de 25 anys, o els de més edat quan es tracti de persones amb 

discapacitat física, psíquica o sensorial, que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de 2020. 

Amb el suport de : 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
 I COORDINACIÓ AMB ELS CONSELLS COMARCALS 

PARENTIU 
amb l’alumne/a 

NOM COGNOMS % disca-
pacitat 

Data naixement DNI/NIE SIGNATURA Només 
obligatòria per als 
majors de 18 anys. 
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Demana la sol·licitud d’ajut*:        Progenitor 1              Progenitor 2                   Tots dos progenitors 

Conformen la unitat familiar (l’alumna/e sol·licitant, els progenitors del sol·licitant, encara que no 
convisquin i els fills comuns d’aquests) els següents membres: 

 

I, perquè així consti, signen el o els progenitors peticionaris 

 

 

 

 

*En el cas que només necessiti la beca un dels progenitors, signarà únicament aquest la declaració i es valorarà la seva renda. En aquest cas, 
només li correspondrà el 50% de l’ajut aprovat. 

 

        

 

UNITAT FAMILIAR (EMPLENAR NOMÉS EN ELS CASOS DE CUSTÒDIA COMPARTIDA) 

Indiqueu el nombre de persones que formen la unitat familiar, inclosa la persona sol·licitant:  
 

Dades dels progenitors: 
 
Progenitor 1 __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _  __ _ __  _ __  _  __  _  __ _ __ _ __  
 
Amb DNI/NIE núm. _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ Telèfon __  _ __  _  __  _  __ _ __ _ __ _   
 
Amb domicili a:_ __ _ __ _ __ _ __ _  __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __   
 
 
Progenitor 2 __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _  __ _ __  _ __  _  __  _  __ _ __ _ __  
 
Amb DNI/NIE núm. _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __  Telèfon __  _ __  _  __  _  __ _ __ _ __ _   
 
Amb domicili a:_ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __  
 
Declaren que tenen la custòdia compartida de l’alumne/a _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _   

PARENTIU amb 
l’alumne/a 
 

NOM COGNOMS % disca-
pacitat 

Data naixement DNI/NIE SIG NATURA Només 

obligatòria per als majors de 
18 anys 
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Dades econòmiques específiques (Cal presentar la documentació acreditativa corresponent) 

Renda Garantida Ciutadania:      Si        No                            €  Mesos percebuts 2020: 

 

Ajut per al lloguer:         Si            No            Treballadores de la llar total Percebut 2020: 

 

Prestacions econòmiques d’urgència social d’altres administracions: 

Pensions no tributàries (prestació per acolliment, COSE, prestació per dependència, prestació per 
invalidesa) 

Nom i cognoms:.......................................................... DNI/NIE: ............................................................... 

        Acolliment Invalidesa Altres Import Mensual:             Total percebut 2020 

 

Nom i cognoms:........................................................... DNI/NIE: ............................................................. 

        Acolliment              Invalidesa       Altres    Import Mensual:               Total percebut 2020 

 

Nom i cognoms:............................................................ DNI/NIE: ............................................................ 

        Acolliment          Invalidesa           Altres     Import Mensual:               Total percebut 2020 

 

Dades familiars específiques (cal aportar la documentació acreditativa corresponent) 

Títol de Família nombrosa:       General          Especial      Número d’expedient: ......................................... 

Títol de família Monoparental:       General        Especial   Número d’expedient: .......................................... 

Certificat de discapacitat d’un membre de la unitat familiar:     Si       No   Número d’expedient: .................. 

Resolució d’acolliment DGAIA:      Si        No               Número d’expedient: ................................................. 

Seguiment amb els serveis socials:           Si       No    Informe emès per: ..................................................... 

 

Dades bancàries: Número de compte bancari (IBAN), on s’ha d’efectuar l’ ingrés de l’ajut: 

 
 

                            

 

Signatura del representant legal (mare, pare, tutor/a): 

 

 

Lloc i data: ............................................................................................................................................ 
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ANNEX 2 

 

AUTORITZACIÓ/CONSENTIMENT PERQUÈ EL CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA 
(CCTA) PUGUI OBTENIR DADES DE L’AGÈNCIA ESTATAL TRIBUTÀRIA I DE 
L’ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA  

Les persones sotasignats, concedeixen al CCTA a sol·licitar la informació necessària per a valorar 
la situació econòmica i social indispensable en la tramitació de l’ajut, en cas contrari, l’interessat 
haurà d’aportar la documentació acreditativa per a la seva valoració, del següent alumne: 

 La informació serà sol·licitada als següents organismes: 

 L’Agència Tributària 

 L’Administració Oberta de Catalunya 

 Padró municipal d’habitants. 

 Institut Nacional de la Seguretat Estatal (INSS) 

 Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) 

 Títol de família monoparental general o especial (TFM) 

 Títol de família nombrosa general o especial (TFN) 

 Grau de discapacitat de l’ICASS 

 Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 

 Agència d’Habitatge de Catalunya (AHC) 

La persona sol·licitant i la resta de membres de la unitat familiar declaren sota la seva 
responsabilitat: 

1.  Que accepten les bases de la convocatòria per la qual sol·liciten l’ajut. 
2.  Que les dades incloses en aquesta sol·licitud són certes i que queden assabentades que la 

falsedat, inexactitud o l’ocultació de les dades declarades donarà lloc a la denegació o 
revocació de l’ajut. 

3.  Que tenen coneixement que el Consell Comarcal de la Terra Alta enviarà la informació de 
les dades de l’ajut concedit a l’Agència tributària als efectes fiscals que corresponguin i 
també la persona representant declara, de forma responsable, haver obtingut el 
consentiment de totes les persones que consten empadronades en el domicili consignat en 
la sol·licitud.  

Adjuntar fotocòpia DNI/NIE o NIF, de tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys que apareixen a l’ànnex 1. Si a ixò 
no és possible adjuntar passaport.  

 

Signatura del representant legal (mare, pare, tutor/a): 
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