
 
  
 

 
 

CONVOCATÒRIA PEL CURS 2022-2023 DELS AJUTS INDIVIDUALS DE MATERIAL –SORTIDES 
ESCOLARS  

i ESCOLARITZACIÓ I MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOLS 
 

 
Del 16 al 29 de maig, l’Ajuntament obre el període de solꞏlicituds per als ajuts individuals de material i 
sortides escolars, i d’escolarització i menjador de les escoles bressols municipals per al curs 2022-2023. 
 
Com l’any passat, les solꞏlicituds s’hauran de fer de forma telemàtica a través de la web municipal 
www.llicamunt.cat, on també trobareu les bases de les convocatòries i la documentació requerida.  
 
Per fer el tràmit de forma telemàtica, cal omplir el formulari en línia amb les dades solꞏlicitades i adjuntar 
la documentació obligatòria per tramitar l’ajut. 
 
Excepcionalment, en els casos que no es pugui fer la tramitació telemàtica, es podrà trucar al telèfon 93 
860 72 20 per demanar suport per realitzar el tràmit telemàtic o per demanar cita prèvia.  
 
Les persones amb cita prèvia s’hauran d’adreçar, en l’horari i data acordats prèviament, a la regidoria 
d’Acció Social situada a la primera planta del número 8 1r pis del carrer de Rafael Casanova. 
 
 
 
(Referent a totes les persones de la unitat de convivència) 
 
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 

 
Documentació identificativa obligatòria: 

 
- NIF/NIE o passaport del solꞏlicitant i de la persona beneficiària. En el cas de no disposar-se, 

certificat de naixement o llibre de família on consti la filiació. 
- Targeta sanitària TSI de l’infant 
- En cas de representació legal o acolliment del o de la beneficiària, documentació acreditativa 

d'aquest fet. 
 

Documentació econòmica obligatòria: 
 

Dels membres computables (igual i majors de 16 anys) per al càlcul de la renda de la unitat familiar: 
 

LABORAL: 
 

- En cas de ser treballador/a fix/a o temporal, els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 3 
mesos. 

- En el cas d’una situació sobrevinguda ERTO/ERTE cal aportar un document acreditatiu. 
- En el cas de treballadors autònoms, les dues darreres declaracions trimestrals dels models 130 o 

bé 131. No obstant, en cas d'estar exempt de presentar els esmentats models, caldrà acreditar-ho 
mitjançant l'alta d'autònoms en cas d'autònom colꞏlaborador, o bé mitjançant el model 303 en cas 
d'autònom professional. 

- En cas de trobar-se a l’atur, certificat del Serveis d’Ocupació de Catalunya amb els períodes 
d’inscripció o de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia que perceben. 

- En cas de persones perceptores de la renda garantida ciutadana, caldrà el certificat acreditatiu 
actualitzat amb la quantia percebuda. 

- En cas de pensionistes, caldrà el certificat acreditatiu de la percepció de la pensió i de la seva 
quantia actualitzada. 



 
  
 

 
 
 

- En cas d’obtenir altres ingressos sense documentar o no poder justificar cap tipus d’ingrés caldrà 
fer una declaració jurada d’ingressos.  

 
 

LEGAL: 
- Si és el cas, el conveni o la sentència de separació legal o divorci. En cas d’incompliment de 

l’obligació de pagament de la pensió d’aliments, documentació acreditativa de la reclamació de  la 
pensió. 

- En cas de custòdia compartida cal presentar la sentència vigent tenint en compte que es valorarà 
el 50% del l’import del progenitor que hagi demanat l’ajut.  

 
 

HABITATGE: 
- Rebut de la hipoteca o lloguer dels últims 3 mesos. 

 
 
 
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA si s’aporta en el moment de presentar la solꞏlicitud.  
 

- Carnets de família nombrosa i/o monoparental vigents. No s’admeten solꞏlicituds del carnet. 
- En cas de discapacitat el certificat del grau vigent. 
- Certificat d’incapacitat laboral vigent. 
- Documentació acreditativa del reconeixement del grau de dependència. 
 

En casos de violència de gènere: 
- - Ordre de protecció vigent. 
- - Qualsevol altre document oficial que acrediti situació de violència recent. 

 
 
Aquests requisits s'han de complir en el moment de la presentació de la solꞏlicitud.  
 
L’omissió de presentació d’aquesta documentació complementària suposa la no acreditació de la situació 
respectiva, i conseqüentment no es tindrà en compte en la valoració de l’ajut. 
 
 
 
10 de maig de 2022 


