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 Caràtula de presentació de documentació

Nom del participant sol·licitant:

Edat: 

 No s’annexa documentació en aquest expedient perquè es sol·licita beca per un/a
germà/na. La informació és la mateixa.
La documentació es troba a l’expedient del participant:

Documentació que s’adjunta:
 Per acreditar si l’infant té dret a beca:

 Declaració de la renda i certificat de convivència emès pel districte/ajuntament del lloc de
residència actualitzat (o comprovant del cens o padró).

 Comprovant que acrediti que l’infant és titular d’una beca menjador.

 Informe d’un treballador/a social (signat pel treballador/a social acreditant que aquest està
col·legiat/da).

 Informe d’àrea bàsica de serveis socials.

 Informe acreditatiu elaborat per part dels serveis de Càritas.

 Comprovant que acrediti que algun dels progenitors està a l’atur.

 Comprovant que acrediti ser titular d’una RMI, renda de suficiència,...

 Per acreditar quina beca li pertoca:

 Certificat de convivència emès pel districte/ajuntament del lloc de residència actualitzat o
comprovant del cens o padró.

 Declaració de renda de cada membres de la unitat familiar (majors de 25 anys)

 Nòmina de treball amb l’informe de la vida laboral i, si es vol, el contracte laboral.


Còpia del document acreditatiu (emès pel SOC) on es consigna si cobren prestació per
desocupació o subsidi d’atur o no, com també la quantitat que es perceben per aquests
conceptes

 Informe social d’un professional de l’atenció social primària o especialitzada o bé de Càritas
on s’especifiqui clarament la situació econòmica.

 Altra documentació que s’adjunta (per afavorir el càlcul de la beca): 
 Carnet de família monoparental

 Carnet de família nombrosa

 Certificat de discapacitat d’algun membre de la família.

Comentaris que vulgueu fer constar 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 


	Nom participant: 
	Edat: 
	Nom germa-na: 
	Altre expedient: Off
	Comentaris que vulgueu fer constar: 
	Certificat convivència: Off
	Renda: Off
	Nòmina: Off
	SOC: Off
	Informe social: Off
	Monoparental: Off
	Nombrosa: Off
	Declaració renda: Off
	Beca menjador: Off
	Informe treballador-a social: Off
	Informe serveis socials: Off
	Informe Caritas: Off
	Atur: Off
	RMI: Off
	Certificat discapacitat: Off


