
Afers Socials

Ctra. del Pla, 37 A
43800 Valls

T. 977 614 040
serveis.socials@valls.cat

www.valls.cat

t

SUBVENCIÓ PER A L'ADQUISICIÓ I/O REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE 
TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC COMPLEMENTARI PER A L'ALUMNAT 
ESCOLARITZAT EN CENTRES EDUCATIUS  D’ENSENYAMENT 
OBLIGATORI CURS 2021/2022

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: DE L’1 DE JULIOL AL 20 D’AGOST DE 2021

LLINDAR D’INGRESSOS 

Membres de la 
unitat familiar

Llindar
d'ingressos

Import anual  (*)
Ingressos bruts 2020

1 membre 1,60* IRSC 12.748,37 €

2 membres 2,05* IRSC 16.333,85 €

3 membres 2,20* IRSC 17.529,00 €

4 membres 2,35* IRSC 18.724,16 €

5  membres 2,50* IRSC 19.919,33 €

6 membres 2,65* IRSC 21.114,48 €

(*) En la valoració de l’import anual, es tindrà en compte l’IRSC vigent en el  moment de la resolució de les sol·licituds.

DOCUMENTACIÓ GENÈRICA NECESSÀRIA PER ADJUNTAR A LA SOL  ·  LICITUD  
(Acreditació de la situació econòmica de la unitat familiar de convivència) 

- Llibre de família.

- Vida laboral dels majors de 16 anys.

- Declaració/ns de la renda de les persones obligades del nucli familiar del 2020. (*)

- Certificat d’atur dels majors de 16 anys.(*)

- Certificat de percebre pensions de l’administració pública i la seva quantia. (*)

- En cas de separació/divorci: Sentència de separació i/o divorci, amb indicació de l’import actual de la pensió

d’aliments. 

- Declaració acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments (en cas de separació i quan no es compleix

aquesta mesura).

- Dades bancàries on s’abonarà la subvenció en cas que sigui aprovada 

(si ja vàreu presentar la sol·licitud l’any passat i no heu canviat de compte bancari, no  és necessari
aportar aquesta informació).

DOCUMENTACIÓ   ESPECÍFICA   NECESSÀRIA  

- Factura o liquidació de la quota i rebut justificant del pagament de l’adquisició i/o reutilització de llibres
i/o material escolar didàctic corresponent.
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L’import màxim de subvenció serà, per al curs 2021/2022:

Educació infantil 80 €

Educació primària 120 €

Educació secundària 150 €

(*) La persona sol·licitant i les persones convivents majors de 16 anys podran autoritzar l'Ajuntament
de Valls a consultar pel sistema telemàtic d'interconnexió la informació que acrediti el compliment dels
requisits i les circumstàncies expressades en la sol·licitud.

Si la persona que presenta la sol·licitud de subvenció no és la persona interessada, haurà d’acreditar la
representació que l’autoritza a fer aquest tràmit.
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