
SUBVENCIÓ PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR curs 2019-2020 
 

Requisits 

 
- Alumne/a beneficiari/ària: 

- Estar empadronat a Cambrils. 

- Estar escolaritzat a Cambrils en un centre d’educació infantil, de primària i de secundària obligatòria 

del municipi. 

- Situació sòcio-econòmica desfavorida. 

 

- Sol·licitant: 
- Poden sol·licitar l’ajut els pares/mares/tutors legals o les persones encarregades temporalment o 

definitivament de la guarda dels fills/es escolaritzats/es. 

- Viure i estar empadronat a Cambrils. 

- Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Cambrils, altres 

administracions i la Seguretat Social. 

- Ingressos nets anuals unitat familiar1 inferiors al llindar econòmic referenciat amb el IRSC, per la qual 

cosa caldrà acreditar la situació econòmica, laboral i familiar de la unitat familiar1. 

- Ser titular d’un compte bancari. 

 
1 UNITAT FAMILIAR: sol·licitant, cònjuge o parella, i fills/es majors de 16 anys empadronats/des 

al mateix domicili i que no tinguin nucli familiar propi. 

 

SUBVENCIÓ PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR curs 2019-2020 
Documentació necessària i acreditativa de la situació econòmica, laboral i familiar de la unitat familiar1 

 

De CADA MEMBRE de la unitat familiar1: 

• En TOTS els casos: 

- Mostrar el DNI/NIE de la persona que presenta la sol·licitud. 

- Factures pagades despesa llibres i material escolar per al curs escolar especificat, signades i segellades, 

on consti el nom, cognoms i NIF del sol·licitant i el nom i cognoms de l’alumne/a beneficiari. 

- En cas d’estrangers, acreditació NIE de tots els membres del nucli familiar que no tinguin autorització 

per a treballar. 

• Si NO autoritza a consultar dades a altres Administracions: 

- Títol família nombrosa vigent (o còpia sol·licitud presentada + llibre família), si és el cas. 

- Títol família monoparental vigent, si és el cas. 

- Acreditació discapacitat igual o superior al 33%, si és el cas. 

- Declaració Renda 2018. 

• Si NO va fer la Declaració Renda 2018: 

- Informe vida laboral que inclogui tot l’any 2018 o Informe negatiu d’afiliació. 

- Certificat de retencions i ingressos a compte de l’IRPF 2018 emès per l’empresa o totes les nòmines 

2018 (paga extra inclosa), en cas d’haver treballat. 

- Certificat prestacions INEM (SEPE) 2018, en cas d’haver percebut alguna prestació durant l’any 2018, 

o certificat negatiu en cas de no haver-ne percebut cap. 

- Certificat INSS/ICASS, en cas de pensionistes (jubilació, invalidesa o viduïtat, PNC o altres), o ser major 

de 65 anys i no percebre’n cap, o certificat pensions percebudes d’altres països, en cas d’estrangers. 

- Liquidacions trimestrals IRPF 2018 (model 130 estimació directa ó model 131 mòduls) i Declaració 

responsable d’ingressos nets 2018, en cas d’autònoms. 

- Sentència i/o conveni regulador on costi el pacte econòmic, en cas de separació i/o divorci. 
 
1 UNITAT FAMILIAR: sol·licitant, cònjuge o parella, i fills/es majors de 16 anys empadronats/des al mateix domicili i 

que no tinguin nucli familiar propi. 

 

Data Hora Lloc Tràmit Observacions 

  OAC Ajuntament de 

Cambrils 

Sol·licitud subvenció llibres i 

material escolar curs 2019-2020 

El dia de la cita cal demanar número 

al mostrador de Recepció. 
 

NOTA INFORMATIVA: Segons la llei, aquest tipus d’ajut es considera guany patrimonial, amb les repercussions fiscals i/o tributàries 

que aquest fet pot implicar. 

 


