
La documentació sol·licitada que sigui susceptible de no haver variat de la presentada en 
l’anterior convocatòria d’ajuts escolars, es pot substituir per una declaració jurada , que acrediti 
que no s’han produït modificacions en les dades que consten a la documentació presentada en 
la convocatòria del curs anterior, sempre i quan la persona sol·licitant autoritzi a l’Ajuntament de 
Badia del Vallès a sol·licitar a l’Agència Tributària, Institud català d’Assistència i Serveis 
Socials(ICASS), Departament de Treball i Afers Socials i Famílies, Instituto nacional de la 
Seguridad Social (INSS), Servei d’ Ocupació de Catalunya (SOC), Instituto nacional de Empleo, 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), a accedir a les meves dades personals a efectes de 
tramitar els ajuts de material escolar. 

A. Documentació econòmica de tots els membres computables de la unitat familiar:  

• Treballador/a en actiu: fotocòpia dels fulls de salari o certificat equivalent del últim mes 
immediatament anterior a la present sol·licitud. 

• Atur: certificat original del Servicio Público de Empleo Estatal, www.sepe.es amb els períodes 
d'inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia percebuda en els 3 
mesos immediatament anteriors a la present sol·licitud. 

• Pensionistes: Fotocòpia del certificat de re valorització de la pensió  

• Autònoms o empresaris: fotocòpia de l'última declaració de l'IRPF  

• Fotocòpia del darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge on resideixi el/la menor 
beneficiari/ària o declaració jurada de viure en un habitatge pagant un lloguer si no es pot 
justificar documentalment. 

• Fotocòpia del justificant de qualsevol altre tipus d'ingrés. 

En cas de no poder acreditar cap de les anteriors circumstàncies, declaració jurada 
d'ingressos. 

B. Documentació sociofamiliar: 

• Títol família nombrosa i/o Títol monoparental o bé autorització per consulta de dades Institut 
Català D’Assistència i Serveis Socials (ICASS). Departament de Treball i Afers Socials i Famílies 

• En cas de representació legal o acolliment del/la menor beneficiari/ària, fotocòpia de la 
documentació acreditativa d'aquest fet. 

• Separació de fet: fotocòpia del document notarial o la fotocòpia dels justificants d'interposició de 
la demanda o altres documents que demostrin aquesta situació. 

• Separació legal o divorci: fotocòpia de la resolució judicial que determini aquesta situació, 
incloent-hi el conveni regulador. 

• Certificat de discapacitat de l´alumne o germans emès per al Centre d´Atenció a Persones amb 
Discapacitat ( CAD ) del departament, o bé autorització per consulta de dades Institut Català 
D’Assistència i Serveis Socials (ICASS). Departament de Treball i Afers Socials i Famílies. 

• Altres documents que es considerin necessaris, a requeriment dels Serveis Socials de 
l´Ajuntament de Badia del Vallès. 

• En cas d'incompliment de l'obligació de pagament de la pensió d'aliments, fotocòpia de la 
documentació acreditativa de la reclamació de la pensió d'aliments. 


