ANNEX I
SOL·LICITUD D’AJUDES PER A ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT O LLIBRES
DE LECTURA DE CARÀCTER OBLIGATORI D’UN MÀXIM DE 150,00 € CADA UNA
PER A ALUMNAT QUE DINS EL CURS 2020-2021 FACI 1r, 2n, 3r O 4t D’ESO O
PER A ADQUISICIÓ DE DISPOSITIUS DIGITALS INDIVIDUALS PER A ALUMNAT
DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA ESCOLARITZATS A CENTRES QUE PARTICIPEN
EN EL PROGRAMA PER AL FINANÇAMENT DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL
DIDÀCTIC PER AL CURS 2020-2021
SOL·LICITANT (dades del pare, mare o tutor/a, en cas que l’estudiant sigui menor
d’edat)
Nom i cognoms del sol·licitant:
DNI del sol·licitant:
Domicili del sol·licitant:
Telèfon:
Adreça electrònica:
DADES DEL SEU/A FILL/A O TUTELAT/DA (dades de l’alumnat al qual s’han comprat
llibres de text/dispositius digitals individuals)
Nom i cognoms de l’estudiant:
DNI de l’estudiant:
Domicili de l’estudiant:
Centre on estudia:
Curs que fa:
Parentesc amb el sol·licitant:
EXPÒS:
1. Que m’he assabentat de la convocatòria de concessió d’ajudes per a adquisició
de llibres de text o llibres de lectura de caràcter obligatori, d’un màxim de
150,00 € cada una per a alumnat que dins el curs 2020-2021 cursi 1r, 2n, 3r o
4t d’ESO o per a adquisició de dispositius digitals individuals per a alumnat de
primària i secundària escolaritzat a un centre que participa en el Programa per
al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2020-2021.

2. Que el meu/a fill/a o tutelat/da durant el curs 2020-2021 farà estudis del
següent tipus:
□ ESO
□ primària
3. Que el meu fill/a o tutelat/da dins el curs 2020-21:
□ Cursa estudis d’ESO en un centre que NO participa en el Programa per al
finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2020-2021.
□ Cursa estudis de primària o ESO en un centre que participa en el
Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs
2020-2021.
SOL·LICIT:
Una ajuda econòmica per la quantitat de ........... euros, en concepte del següent

(marcau el tipus d’ajuda que sol·licitau):
□ Ajudes per a adquisició de llibres de text o llibres de lectura de caràcter obligatori,
d’un màxim de 150,00 € cada una per a alumnat empadronat en el municipi de Sant
Josep de sa Talaia que dins el curs 2020-2021 cursi 1r, 2n, 3r o 4t d’ESO.
□ Ajudes d’un màxim de 150,00 € cada una per a alumnat de primària i secundària,
escolaritzat en un centre que participa en el Programa per al finançament de llibres de
text i material didàctic per al curs 2020-2021, empadronat en el municipi de Sant Josep
de sa Talaia, per a l’adquisició de dispositius digitals individuals.
Així mateix, adjunt:
Documentació general per a tots els sol·licitants:
□ Identificació de qui subscriu la sol·licitud i especificació del caràcter amb què
ho fa, mitjançant còpia del DNI, NIF o altre document acreditatiu.
□ Còpia del DNI, NIF o altre document acreditatiu del menor, si és el cas, per al
qual es sol·licita l’ajuda.
□ Còpia del llibre de família o document que acrediti:
—La relació de parentesc o de tutoria entre la persona que subscriu la
petició i el menor, si és el cas.
—El nombre de germans que conformen la unitat familiar.
□ Declaració responsable que el menor per al qual es sol·licita l’ajuda està
empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia (annex IV).
□ Declaració responsable del pare, mare o tutor/a legal del menor per al qual
es sol·licita l’ajuda, de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb
la Seguretat Social i amb el mateix Ajuntament de Sant Josep, i autorització a
l’Ajuntament per sol·licitar a l’Agència Tributària i a la Seguretat Social les
dades fiscals del sol·licitant que siguin necessàries (annex IV).
□ Declaració responsable del pare, mare o tutor legal del menor per al qual es
sol·licita l’ajuda, de no trobar-se incurs en cap de les causes d’incompatibilitat,
de complir els requisits que fixa l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i de complir les obligacions en matèria de
reintegrament de subvencions (annex IV).
□ Imprès de transferència bancària facilitat per l’Ajuntament degudament
omplit amb les dades bancàries actualitzades. En cas d’haver-lo presentat en
altres ocasions no serà necessari tornar-lo a presentar.
□ Declaració de les subvencions rebudes o sol·licitades per a la mateixa
finalitat, i compromís de comunicar a l’entitat local les que s’obtenguin en el
futur (annex V).
Documentació per sol·licitar ajudes per compra de llibres de text o llibres de lectura de
caràcter obligatori

□ Sentència de separació/divorci completes, si és el cas, a l’efecte d’acreditar
els components de la unitat familiar en el cas que els pares o tutors estiguin
legalment separats o divorciats.
□ Partida de defunció que ho acrediti o el llibre de família amb la inscripció de
la defunció del cònjuge, en el cas que un dels pares o tutors sigui viudo.
□ Declaració de responsabilitat relativa als components de la unitat familiar
firmada (annex II), en aquelles unitats familiars en què els progenitors o tutors
legals no tenguin regulada la separació.
□ Còpia de la declaració de l’IRPF corresponent a l’exercici fiscal 2019 del
pare i de la mare o dels tutors del sol·licitant o autorització a l’Ajuntament de
Sant Josep per accedir a la informació fiscal de la persona o persones
interessades (annex III) per acreditar la renda de la unitat familiar. En els
casos de nul·litat matrimonial, separació o divorci, es tendrà en compte la
renda de qui tengui l’exercici de la guarda i custòdia, que s’acreditarà
mitjançant sentència judicial, llibre de família o altra documentació legal.
□ Certificat del centre escolar en què estigui matriculat l’alumne/a, que acrediti
el curs que fa dins el període escolar 2020-2021.
□ Factura original justificativa d’haver abonat els llibres de text o llibres de
lectura obligatòria, amb acreditació del pagament segons la base 9. La
factura, en cas d’alumnat menor d’edat, anirà a nom del pare/mare o tutor/a o
a nom de l’alumne/a.
Documentació per sol·licitar ajudes per compra de dispositius digitals
individuals (alumnat escolaritzat a un centre que participa en el Programa per al
finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2020-2021)
□ Certificat del centre escolar en què estigui matriculat l’alumne/a, que acrediti
el curs que fa dins el període escolar 2020-2021.
□ Factura original justificativa del total abonat per la família en l’adquisició dels
dispositius digitals individuals, amb acreditació del pagament segons la base
9. La factura, en cas d’alumnat menor d’edat, anirà a nom del pare, mare o
tutor/a legal o a nom de l’alumne/a. La data de la factura pot correspondre als
següents anys naturals (2019 o 2020).
Sant Josep de sa Talaia, ........ d .................... de 20 ......
(firma)
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