AJUNTAMENT
DE
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
(BAGES)

AJUTS ESCOLARS MUNICIPALS PER SECUNDÀRIA CURS 2018-19
TIPOLOGIA DE L’AJUT:
- Ajuts individuals per llibres escolars i material i participació i participació a les sortides escolars durant el
curs escolar 2018/19
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
- La documentació i la sol·licitud, al registre d’entrada de l’ajuntament de sant Salvador de Guardiola.
-

el termini de presentació de les sol·licituds és fins el 20 de febrer del 2019

REQUISITS:
- Estar empadronat al municipi de Sant Salvador de Guardiola, tots els membres de la unitat familiar
-

Estar matriculats els menors a l’escola de referència

-

Unitats familiars que tinguin, segons exercici 2017, una renda per càpita inferior o igual al SMI.
•

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA

 Imprès de sol·licitud
 Fotocòpia DNI / NIE i/o PASSAPORT de tots els membres majors de 16 anys de la unitat familiar.(*)
 Fotocopia de la Targeta sanitària (*)
 Volant d’empadronament
 Fotocòpia de totes les pàgines emplenades del llibre de família, en cas de no disposar-ne caldrà presentar
certificat de naixement i certificat de matrimoni.(*)
 Comprovant de la despesa realitzada dels llibres escolars
 Full da dades bancàries (en el cas que sigui necessari ingressar l’ajut a les famílies, ex: Pius Font i Quer)
 Justificants d’ingressos:
*Declaració de renda de tots els membres de la unitat familiar de l'exercici 2017, segellada per alguna de les
oficines habilitades d'Hisenda o per alguna entitat bancària. En el cas de declaracions separades, còpia de les
dues declaracions.
* En cas d’estar a l’atur: certificat de prestacions de l’INEM
* En cas de no estar obligats a fer declaració de renda:
. Certificat d’imputacions del 2017 d’Hisenda.
. Certificat de prestacions de l’INEM i/o de l’INSS i/o de l’ICASS.
. Fotocòpia de les 6 últimes nòmines
. Altra documentació que certifiqui els ingressos anuals del 2017
. Informe de la vida laboral actua (antiguitat màxima 15 dies des de la presentació de la sol·licitud)
En cas de separació, conveni regulador de la separació o sentencia de divorci presentada al jutjat, on
especifica la guarda i la quantia a percebre en concepte de pensió alimentària del seu cònjuge
DOCUMENTACIÓ NO OBLIGATÒRIA
Certificat de disminució de l’ICASS
 Carnet de Família nombrosa o monoparental
 Documents que acreditin situació de dependència
 denúncia de la pensió d’aliments ( en el cas que calgui)
 Fotocòpia de l’últim rebut de lloguer o hipoteca
 Altres documentació que l’interessat cregui oportú
NOTA: la documentació marcada en (*) si el curs passat 18/19 es va sol·licitar la beca no cal tornar-la a
presentar, a no sé que hagi variat situació o documentació caducada.
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