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SOL·LICITUD PROGRAMA D’AJUT A LES FAMÍLIES 2021-2022 

E X P O S A : 
Que s’ha assabentat que l’Ajuntament de Sallent, amb caràcter excepcional pel curs 2021-2022 
atorga ajuts a les famílies per l’adquisició de llibres de text dels infants i joves que cursen de P-3 a 2n 
de batxillerat/CFGM/ d’educació especial, realització d’activitats extraescolars i transport derivat de 
l’escolarització per a joves de 16 a 20 anys.  

Dades/Ajuts Llibres 
de text 

Activitats extraescolars Transport 
16-20 anys

Menor 1 
Nom i cognoms___________________ 
Curs:____________________________ 
Centre___________________________ 

 Sí  Sí 

Activitat________________ 

 Sí 

Menor 2 
Nom i cognoms_________________ 
Curs:____________________________ 
Centre__________________________ 

 Sí  Sí 

Activitat________________ 

 Sí 

Menor 3 
Nom i cognoms_________________ 
Curs:____________________________ 
Centre__________________________ 

 Sí  Sí 

Activitat________________ 

 Sí 

Que accepto les condicions que s’estableixen als criteris per a l’obtenció dels ajuts esmentats. 
Que compleixo els requisits establerts a la convocatòria i adjunto la documentació justificativa per tal 
que em sigui concedit l’ajut. 

Per tot això, 
D E M A N A: 
Que li sigui concedit l’ajut sol·licitat 

Signatura 

Sallent, ____  de ____________ de 2022 

En virtut de la  normativa de  Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin  
incorporades en un fitxer denominat “Serveis Socials” responsabilitat de AJUNTAMENT DE SALLENT, i seu social a Plaça de la Vila 1 , 
08650  Sallent (BARCELONA) 
La finalitat d’aquest tractament  és la de gestionar la seva petició i els serveis oferts.  
Les vostres es cediran dades se cediran a l’AEAT, d’acord amb la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. Cal que tingueu en 
compte que els ajuts percebuts computen com a ingressos a la Declaració de Renta. L’obtenció d’un ajut o d’una subvenció per part de 
l’Administració Pública obliga a presentar la declaració de l’IRPF. 
En qualsevol cas podreu indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la 
limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a  Plaça de la Vila 
1 , 08650  Sallent (BARCELONA). O bé per correu electrònic a: sallent@sallent.cat. 
Us informem que també podeu presentar una reclamació, si així ho considereu, davant Autoritat Catalana de Protecció de Dades.  

(*) Nom i  Cognoms del /la pare, mare o tutor legal 

(*) Ha de ser titular o cotitular del compte bancari. 

DNI/NIE/PASS. 

Adreça Telèfon 

mailto:sallent@sallent.cat
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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 anterior o en el cas de no haver-la 

presentat, certificat d’ingressos expedit per l’empresa referents a l’any anterior. 
 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 
 Certificat de prestacions del SEPE o RENDA GARANTIDA de la ciutadania. 
 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. 

Despesa d’habitatge 
☐Justificant de despesa d’habitatge de la unitat familiar de convivència dels tres darrers
mesos.

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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