
Nom i cognoms de la persona sol·licitant:  

NIF/NIE o passaport:  

Adreça:   Municipi:  

Telèfon mòbil:  

Ompliu les dades següents dels menors per als quals sol·liciteu ajut de MATERIAL I LLIBRES

Nom i cognoms DNI/NIE Data naixement Curs escolar Centre escolar Municipi del 
centre escolar

1     

2     

3     

4     

5     

6

Algun membre de la família del sol·licitant fa seguiment a SERVEIS SOCIALS?

 EBASP 1 (Congost)   EBASP 2 (Lledoner)   EBASP 3 (Tres Torres)   EBASP 4 (Portalet-Centre) 

REQUISITS:
1. Poden sol·licitar aquests ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitiva-

ment de la guarda de les persones beneficiàries.
2. Poden ser beneficiaris dels ajuts de material i llibres els alumnes empadronats a Granollers matriculats en centres públics o 

en centres privats concertats, que cursin educació infantil, primària i secundària i es trobin en risc d’exclusió social.
3. Presenteu la sol·licitud i la documentació obligatòria, així com la documentació que sigui procedent en funció de cada cas, 

prevista a l’article 8 de les bases, en els terminis i la forma establerts en aquesta convocatòria.
4. La renda neta per membre de la unitat familiar, haurà de ser igual o inferior a l’actual indicador de renda de suficiència de 

Catalunya, és a dir, 569,12 euros mensuals.
· Declaro que són certes totes les dades consignades en aquesta sol·licitud.
· Declaro que estic assabentat/da que la informació derivada de la formalització d’aquesta sol·licitud passarà per Junta de 

Govern Local i que, per tant, són dades públiques.
· Autoritzo l’Ajuntament de Granollers a enviar missatges informatius, relacionats amb els ajuts de material i llibres,  

mitjançant SMS al meu telèfon mòbil.

Nom i cognoms de la persona sol·licitant: Granollers,   de   de 2016

Signat

ANNEX 1. SOL·LICITUD D’AJUT DE MATERIAL I LLIBRES PER AL CURS ESCOLAR 2016-17

Les dades consignades en aquest document són necessàries per a la resolució i notificació de la sol·licitud, i resten incorporades al fitxer automatitzat de l’Ajuntament. Les dades de 
caràcter personal no poden ser cedides ni comunicades a tercers, llevat dels supòsits legalment previstos. La persona interessada pot exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i 
cancel·lació de les dades d’acord amb allò establert a la Llei 15/99, de protecció de dades de caràcter personal, dirigint-se a l’OAC: oac@ajuntament.granollers.cat o al carrer de Sant 
Josep 7 – 08401 Granollers – Més informació a www.granollers.cat

Termini de presentació:
Del 18 al 29 d’abril de 2016

Ajuntament de Granollers
Serveis Socials

C. Portalet, 4 , 3a planta
Tel. 93 842 66 65. Fax 93 842 68 22
08401 Granollers
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Àrea d’Acció
Comunitària i Benestar



DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER SOL·LICITAR AJUTS DE MATERIAL I LLIBRES

A la sol·licitud cal adjuntar-hi la documentació següent, mitjançant fotocòpia i aportant l’original per poder fer-ne la comprova-
ció en el moment de registrar la sol·licitud.

1. DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA OBLIGATÒRIA
 NIF/NIE o passaport del sol·licitant i de la persona beneficiària. En el cas de no disposar-ne, certificat de naixement o llibre 

de família on consti la filiació.
 Certificat municipal de convivència. 
 En el cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa d’aquest fet.

2. DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA OBLIGATÒRIA
Dels membres computables per al càlcul de la renda de la unitat familiar: progenitors, si escau, els tutors legals o les persones 
encarregades temporalment o definitivament de la guarda i protecció de les persones beneficiàries i els germans dels benefi-
ciaris de més de 16 anys, que constin al certificat de convivència aportat. 

 En tots els casos, informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social, o be caldrà signar una autorització per 
tal que l’Ajuntament consulti les dades de l’informe de vida laboral dels últims 12 mesos a la Tresoreria General de la Segu-
retat Social. (Annex 2).

 En cas de ser treballador/a fix/a o temporal, els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 6 mesos, concretament, el 
període d’octubre de 2015 a març de 2016, on constin els ingressos percebuts.

 En el cas de treballadors autònoms, les dues darreres declaracions trimestrals dels models 130 o bé 131. No obstant, en 
cas d’estar exempt de presentar els esmentats models, caldrà acreditar-ho mitjançant l’alta d’autònoms en cas d’autònom 
col·laborador, o bé mitjançant el model 303, en cas d’autònom professional.

 Si és el cas, el conveni o la sentència de separació legal o divorci.
 En cas de persones en situació d’atur, caldrà signar una autorització per tal que l’Ajuntament consulti les dades de la pres-

tació per desocupació a l’Institut Nacional de Treball (SEPE), on consti si es percep la prestació d’atur i la seva quantia en el 
període d’octubre de 2015 a març de 2016. (Annex 2).

 En cas de persones perceptores de la renda mínima d’inserció, caldrà el certificat acreditatiu actualitzat.
 En cas de pensionistes, caldrà el certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i de la seva quantia actualitzada, o bé 

signar una autorització per tal que l’Ajuntament consulti les dades de les prestacions socials públiques a l’Institut Nacional 
de la Seguretat Social (INSS), on consti si es percep una prestació i la seva quantia. (Annex 2).

 Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti fefaentment els altres ingressos.

3. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
 Si és el cas, el títol de família nombrosa i/o el títol de família monoparental vigents expedit per l’organisme competent.
 Si és el cas, per a infants en acolliment, la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 

l’Adolescència.
 En cas d’estar rebent suport social als serveis socials municipals, cal indicar-ho a la sol·licitud a l’espai corresponent.
 En cas de rebre intervenció especialitzada d’algun membre de la unitat familiar, informe acreditatiu.
 En cas de disminució o discapacitat física, psíquica o sensorial d’algun membre de la unitat familiar, o invalidesa, certificats 

que acreditin aquestes circumstàncies i el seu grau.
 En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat familiar, informes mèdics o altres documents que ho acreditin, dels 

darrers sis mesos anteriors a la convocatòria, excepte en els casos de malalties degeneratives en què la data de la docu-
mentació acreditativa serà indiferent.

 En cas de reconeixement de situacions de dependència, la resolució acreditativa del grau de dependència. En cas de no 
haver-la rebut, la sol·licitud i l’informe mèdic corresponent.

 En cas de dones víctimes de violència masclista, la documentació acreditativa d’acord amb les previsions de l’article 33 de 
la Llei 5/2008, de 24 d’abril.

 El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge on resideixi la persona beneficiària, si és el cas.

L’omissió de presentació de la documentació complementària suposa la no acreditació de la situació respectiva i,
conseqüentment, no es tindrà en compte en la valoració de l’ajut. 
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