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Fitxa de sol·licitud d’ajuts pel Retorn a l’Escola 

Curs 2022 – 2023 
 

 
Dades del sol·licitant - Mare/Pare o Tutor -: 
 
Nom i cognom: ________________________________________________________________________ 

DNI/NIE o Passaport: ___________________________________________________________________ 

Data de naixement: ____________________________________________________________________ 

Estat civil: ____________________________________________________________________________ 

Adreça: ______________________________________________________________________________ 

Codi Postal: _______________________________ Municipi: ___________________________________ 

Telèfon 1: ________________________________ Telèfon 2: ___________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________________ 

 

Dades del nucli familiar (parella, fills i altres familiars del sol·licitant que conviuen al domicili): 

Parentesc Nom i cognom 
Data de 

naixement 
DNI/NIE/ 
Passaport  

Curs i Escola/Institut 
(alumnes beques) 

     

     

     

     

     

     

     

     

                                      IMPORTANT: La sol·licitud es pot presentar del 

4 al 15 de Juliol a la Creu Roja de Palamós, de 10 h a 13 h. 
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Requisits: 

 

a) Estar empadronat al municipi de Palamós (tant el beneficiari com l’alumne) a la data de convocatòria 

d’aquests ajuts. 

b) Estar escolaritzat en segon cicle d’educació infantil, ensenyament primari o ensenyament secundari 

obligatori durant el curs 2022/23.  

c) Complir amb els criteris de llindar de renda i/o altres aspectes de valoració social (famílies monoparentals, 

nombroses, persones amb malalties o discapacitat, famílies amb problemes d’habitatge, violència de 

gènere, sol·licitants d’asil, ...) 

 

Llindar de renda: 

 

Famílies 1 fill/a 2 fills/es 3 fills/es 4 o + fills/es 

1.5 del IRSC* 
 
mes 125,00 euros a partir del segon fill, filla 
o persona dependent a càrrec 
 
*IRSC= a 569,12 € 

853,68 € 978,68 € 1103,68 € 1228,68 € 

 

 

Documentació que cal adjuntar amb aquesta sol·licitud: 

 DNI/NIE/PASAPORTE de tots els membres de la unitat familiar. 

 Llibre de família o acte de naixement 

 Volant de convivència 

 Justificants d’ingressos dels majors d’edat: 

 Si està treballant, últimes 3 nòmines. 

 Si està al atur, certificat SEPE de prestació/subsidi. 

 Si està estudiant, certificat d’estudi o matrícula. 

 Si rep pensió, certificat d’aquesta (no contributiva, discapacitat, invalidesa, viudetat). 

 Certificat Renda Garantida i/o Ingrés Mínim Vital. 

 Altres ajuts extraordinaris. 

 Altre documentació que acrediti la situació econòmica que s’al·lega (deutes, pagaments de 
rebuts/crèdits, pensió d’aliments, etc). 

 En tots els casos, extractes bancaris dels últims 6 mesos (gener a juny). 

 Contracte d’arrendament i últim rebut pagat, o bé rebut de l’ hipoteca. 

 Carnet de família nombrosa, carnet família monoparental, targeta minusvàlua o qualsevol altre 
documentació que justifiqui la situació de la família. 

 Acreditació de situacions especials: violència de gènere, víctima de terrorisme, sol·licitants de protecció 

internacional. 


