Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut La Mar de la Frau

AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES CURS 2012/2013
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'Ensenyament, 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 7.967,73 € (segons fixa l’indicador Renda de Suficiència de
Catalunya), referits a les dades de declaració de renda de l’exercici 2011.
Organisme convocant: Consell Comarcal del Baix Camp
Import màxim dels ajuts: ESO: 84 €
Vigència dels ajuts: la vigència dels ajuts és de 90 dies, a partir del decret de comunicació. Si durant aquest
període no s’ha fet ús de l’ajut, automàticament es per el dret d’utilitzar-lo.
Termini de presentació: 1 a 15 de juny
Lloc de presentació: Secretaria del Centre
Horari: dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 hores i dimarts de 16.00 a 17.30 hores
Documentació a adjuntar:
Documentació social:
• Imprès de sol·licitud normalitzat amb totes les dades del/la sol·licitant.
• Certificat de convivència amb la persona beneficiària, expedit per l’Ajuntament.
• Carnet de família nombrosa, si és el cas.
• 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.
o Títol de família monoparental.
• En cas d’incompliment de l’obligació de pagament de la pensió d’aliments, documentació acreditativa
de la reclamació de la pensió d’aliments.
• En cas de disminució o discapacitat física, psíquica o sensorial d’algun membre de la unitat familiar,
certificat que acrediti aquesta circumstancia i el seu grau.
• En cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa d’aquest fet.
• En cas de reconeixement de situacions de dependència, la resolució acreditativa del grau de
dependència.
Documentació econòmica:
• Declaració presentada de l’IRPF de l’exercici 2011.
En cas de no haver-la fet per no tenir-ne obligació, la documentació següent:
• Certificat de vida laboral.
• Certificat d’empresa, en cas de treballador/a fix/a.
• En cas de ser treballador/a temporal, els fulls de salari dels últims 6 mesos i el contracte de treball.
• En cas de trobar-se a l’atur, certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya amb els períodes d’inscripció
i de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia que perceben.
• En cas de pensionistes, certificat de pensió.
• En cas de persones que treballin per compte d’altre, contracte de treball o document acreditatiu de
l’activitat o de la relació on consti l’horari de treball i la retribució econòmica.
Si no voleu presentar cap d’aquesta documentació econòmica, podeu presentar autorització al Consell
Comarcal perquè pugui demanar les dades tributàries de tots el membres de la unitat familiar majors de 16
anys a l’Agència Tributària relatives al nivell de renda (IRPF)

