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SOL·LICITUD D’AJUT A L’ESCOLARITAT 

Nº EXPEDIENT: 

Persona sol·licitant i dades bàsiques de la família. 
Nom i cognoms: 
D.N.I.:   Relació amb l’alumne/s: 

(Pare / Mare / Tutor legal) 

Adreça: 
C.P.:   Municipi:
Telèfons:   Correu electrònic:
Any d’ingrés de la família com associada a l’AMPA: ________________

Nombre total de membres computables de la unitat familiar: 
(Són membres computables, els alumnes beneficiaris de l’ajut i els familiars que convisquin: el pare, la 
mare, el tutor/a legal, els germans menors de 25 anys, els ascendents (avi, avia,…) i, en cas de viduïtat, 
divorci o separació legal o de fet dels pares, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació que 
convisquin amb l’alumne.) 

Motius per als quals sol·licita l’ajuda escolar:  

Declaració de la situació econòmica familiar: 

Membres de la unitat familiar amb ingressos a declarar: 

Nom i cognoms Parentesc Origen dels ingressos Import brut anual 
dels ingressos (€) 

Pare / tutor 

Mare/ tutora 

Altre 
(especificar) 

Alumnes beneficiaris de la sol·licitud 

Nom i Cognoms Curs 

Documentació  aportada: 

Documentació (Original i fotocòpia) Pare Mare Altre 

• Certificat de convivència dels membres de la mateixa unitat
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Documentació (Original i fotocòpia) Pare Mare Altre 
familiar 

• Declaració de l’IRPF

• Certificat de dades fiscals emès per l’agencia Tributària (en el cas
de no presentar declaració de l’IRPF)

• Informe de Vida Laboral

• Fulls de salari de l’any en curs

• Declaració pagaments fraccionats IRPF (si autònom)

• Declaracions trimestral d’IVA (si autònom)

• Certificat acreditatiu Renda Mínima d’Inserció

• Certificat d’inscripció de la prestació d’atur i quantia

• Altres documents que acreditin ingressos o nivell de renda (pensió
compensatòria, pensió per aliments,...):

Declaració responsable de la persona sol·licitant. 

Jo,  com a de l’alumne/a 
o alumnes per als quals sol·licito l’ajut, declaro que són certes totes les dades que faig constar en aquest
document. Així mateix, declaro que els beneficiaris no gaudeixen d’ajuts o subvencions pel mateix
concepte atorgats per altres administracions o ens públics o privats.
I en el cas de rebre l’ajut, em comprometo a comunicar qualsevol millora a la meva situació econòmica
que ha motivat la sol·licitud de la mateixa, de manera que una altra família es pugui beneficiar de l’ajuda.
Barcelona, a     Signatura

NOTA IMPORTANT: 

Son causes de revocació total de l’atorgament de l’ajut, quan es doni qualsevol dels següents supòsits: 

• Falsedat o error en les dades donades pel sol·licitant.

• El no abonament dels rebuts mensuals corresponents.

• Incompliment per part dels pares o tutors i/o de l’alumne, del codi de conducte del centre.

• Quan es produeixi una millora de la situació econòmica de la unitat familiar.

La Comissió d’Ajuts a l’Escolaritat, es reserva el dret de mantenir una entrevista amb el sol·licitant, prèvia 
a la concessió de l’ajuda. Així mateix, aquesta Comissió s’encarregarà de fer un seguiment dels ajuts 
concedits, i si ho creu oportú, pot tornar a demanar documentació actualitzada a mitjans de curs. 
La informació continguda en aquesta sol·licitud és CONFIDENCIAL i únicament serà estudiada i custodiada 
per la Comissió d’Ajuts a l’Escolaritat. 
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