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AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES CURS 2010/2011 
 

Descripció: La finalitat d’aquests ajuts és contribuir al pagament de l’adquisició dels llibres 
d’educació infantil, primària i ESO. Aquest ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut 
d’una altra administració o organisme públic o privat rebut pel mateix concepte. 
Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els alumnes residents a la comarca del Baix Camp que 
assisteixin als centres d'educació infantil, de primària i de secundària públics i privats 
concertats assignats pel Departament d'Educació, i que compleixin amb els requisits 
determinats per les característiques socials, econòmiques i familiars detallats a les bases de la 
convocatòria. 
En cap cas es podran beneficiar d’aquests ajuts els sol·licitants que disposin d’uns ingressos, 
per membre de la unitat familiar, superiors a la quantitat de 7.888,86 € (segons fixa 
l’indicador Renda de Suficiència de Catalunya), referits a les dades de declaració de renda de 
l’exercici 2009. 

Organisme convocant: Consell Comarcal del Baix Camp 

Import màxim dels ajuts: ESO: 84 € 

Termini de presentació: 24 de maig a 15 de juny 

Lloc de presentació: Secretaria del Centre 

Horari:  10.00 a 13.00 

Documentació a adjuntar: 
• Imprès de sol·licitud normalitzat amb totes les dades del/la sol·licitant 
• Certificat de convivència expedit per l’ajuntament 
• Documents de situació monoparental: 

o Sentència de separació o divorci, amb el conveni regulador 
o Llibre de família 
o Certificat de defunció en cas de viduïtat 

• Certificat de disminució de l’ICASS 
• Carnet de família nombrosa 
• Model d’autorització perquè el Consell Comarcal del Baix Camp, pugui demanar dades 

tributàries a l’Agència Tributària relatives al nivell de renda (IRPF) 
• Si esteu obligat a fer la declaració de renda de 2009: 

o Tots els fulls de la declaració de la renda de l’exercici 2009, tant si és conjunta 
com si és individual. 

• Si no esteu obligat a fer la declaració de renda o bé ha canviat la vostra situació 
econòmica durant l’any 2010: 

o Fotocopies de: nòmina, contracte/s laboral/s, o bé certificat d’empresa, 
certificat de prestacions: atur, invalidesa, viduïtat, etc. 

o Certificat de l’OTG conforme no rebeu cap prestació o qualsevol altre 
document que expliciti la situació econòmica de tots els membres de la unitat 
familiar major de 16 anys. Si no rebeu cap prestació heu de fer una declaració 
jurada dels ingressos. 


