DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER AL TRÀMIT
Sol·licitud degudament complimentada i signada, aportant les fotocopies de la
documentació requerida.
Autorització per a consulta de dades signada per tots els membres de la unitat familiar.
DOCUMENTACIÓ GENERAL
A) Fotocopia del DNI, NIE, o passaport de tots els membres majors de 16 anys.
B) Fotocòpia de la targeta Sanitària de l’alumne/a sol·licitant.
C) En cas d’ infants en acolliment, resolució d’acolliment de la Direcció General
D’atenció a la Infància i l ‘Adolescència.
-La unitat familiar s’entén el conjunt de persones que conviuen en el mateix
domicili fins el segon grau de consanguinitat. ( Pares, Avis i Germans majors de 16
anys)

JUSTIFICACIÓ DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA
S’haurà de justificar la situació econòmica de tots els membres de la unitat familiar,
majors de 16 anys., que conviuen en el domicili aportant la documentació segons les
seves circumstàncies personals:
A. Membres de la unitat familiar amb contracte de treball han de facilitar:
- Fotocopia del fulls de salari dels mesos de gener, febrer i març de 2016
B. Membres de la unitat familiar que treballin com Autònoms han de portar:
- Declaració d’ingressos reals, (Model-1)
C. Membres de la unitat familiar que treballin sense assegurar han de lliurar
- Declaració d’ingressos reals, (Model-1)
D. Membres de la unitat familiar majors de 16 anys i en situació d’atur, han de
presentar:
- Informe de vida laboral actualitzat, emès per la Tresoreria de la Seguretat
Social. Aquest document es pot sol·licitar de dues maneres:
- A la pàgina web de la Tresoreria de la Seguretat Social(sede.seg-social.gob.es)
- Al telèfon 901 50 20 50 (el certificat es remet al domicili que figura a la base de
dades)

Declaració jurada de la totalitat dels ingressos familiars degudament complimentada i
signada i/o Declaració responsable per informar de qüestions relatives a la Sol·licitud
(Model 1 i Model -2)

JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES DE L’HABITATGE
- Últim rebut de hipoteca o lloguer
- Advertiment : És computarà per a càlcul de l’ajut un màxim de 600 euros.

ALTRE DOCUMENTACIÓ
A) En cas de pares o mares separats/des o divorciats/des
- Sentència de separació o divorci , o conveni regulador on costi l’assignació
econòmica que rep el pare o la mare.
- Si el progenitor obligat no satisfà la manutenció, cal acreditar que s’ha
reclamat judicialment ( còpia de la reclamació i de la seva admissió judicial)

Per a més informació o resolució de dubtes poden trucar al telèfon 660 595 981
en horari de 9,30 a 14 h.

