Documentació a presentar:
Imprès de sol·licitud degudament complimentat per representant legal del menor i
titular/cotitular del compte corrent aportat per a cobrar l’ajut.
Fotocòpia de totes les pàgines emplenades del llibre de família.
Imprès de dades bancàries degudament signat per l’entitat bancària i per el titular del
compte i sol·licitant de l’ajut.
Fotocòpia del rebut de pagament de la quota de reutilització dels llibres del centre escolar
pertinent si es sol·licita l’ajut de llibres.
Ingressos familiars actuals (majors de 16 anys):
Treballadors en actiu:
Còpia completa de declaració de la renda de l’any 2019 o en el cas de no haver-la
presentat, certificat d’ingressos expedit per l’empresa referents a l’any 2019.
Fotocòpia de les 3 darreres nòmines.
Si és el cas, acreditació del cobrament de la llei de la dependència i/o prestació per a fill a
càrrec.
En situació d’inactivitat:
Informe vida laboral
Còpia completa de declaració de la renda de l’any 2019 o en el cas de no haver-la
presentat, certificat d’ingressos expedit per l’empresa referents a l’any 2019.
Certificat de prestacions del SEPE o RENDA GARANTIDA.
Certificat de pensions de la seguretat social.
Si és el cas, acreditació del cobrament de la llei de la dependència.
Si és el cas, declaració jurada dels ingressos familiars.

Altres casuístiques, a més a més de la documentació bàsica cal aportar:
En el cas de separació o divorci:
Fotocòpia de la sentència judicial de separació o divorci, o del conveni regulador. En cas
d’incompliment pel conveni regulador s’ha d’aportar la fotocòpia de la denúncia o de la
demanda judicial actualitzada, si aquesta no s’aporta, es comptarà l’import de la pensió
establerta per sentència com a ingrés de la unitat familiar.
En el cas de custòdia compartida:
Caldrà fer constar els ingressos dels nuclis de convivència dels dos progenitors.
En el cas de família reconstituïda
Cal presentar la situació econòmica dels membres majors de 16 anys del nucli de
convivència en el moment d’efectuar la sol·licitud.
Família nombrosa:
Fotocòpia del títol de família nombrosa o bé llibre de família.
Família monoparental:
Cal acreditar la circumstància amb una fotocòpia del títol de família monoparental.
Membres de la unitat familiar amb discapacitat (pare, mare, tutor/a, germans i/o sol·licitant)
o amb un grau de dependència de nivell II i III.
Fotocòpia de la resolució de grau discapacitat o de grau dependència i justificació dels
ingressos
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