
FORMULARI DE SOL·LICITUD D’AJUTS DE SUPORT ESCOLAR

Escriviu les dades de la persona física o jurídica que formula la sol·licitud i les del seu representant, si escau, aporteu, en 
aquest cas, el document de representació corresponent. 

Sol·licitant:

Cognoms i nom o Raó Social NIF:

Representant:

Cognoms i nom o Raó Social NIF:

Dades per a notificacions:

A l’atenció de:        NIF: 

Adreça:   

Municipi i CP:

D’acord amb la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i a altra legislació vigent, AUTORITZO l’Ajuntament de Sant Andreu de 

Llavaneres, en relació amb aquesta sol·licitud, que m’enviï (marqueu el que procedeixi) comunicacions mitjançant missatges:

Al telèfon mòbil: 
A l’adreça de correu electrònic:

Sol·licito:

Referència Convocatòria: SOCIAL 7/2021 
Modalitat de prestació econòmica: Ajudes per donar suport a l’escolarització obligatòria

Dades dels infants pels quals sol.licita:

Cognoms i Nom Centre Escolar Curs 
escolar

1

2

3

Sol·licitud de la subvenció per a l’escolarització. Autorització per a consultes: 

Les persones majors d’edat que formem part del nucli familiar són les següents:

 1.- Nom i cognoms: DNI: 

   Data de naixement: SIGNATURA: 

 2.- Nom i cognoms:  DNI: 

  Data de naixement: SIGNATURA: 
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 4.- Nom i cognoms: DNI:

 Data de naixement: SIGNATURA: 

 Autoritzo/autoritzem l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres perquè, a fi de verificar tot allò declarat en aquesta sol·licitud, comprovi 

l’adequat compliment de totes les condicions necessàries per accedir a la subvenció i, també, perquè comprovi que no s’incorre en cap de les  

prohibicions i limitacions imposades per la legislació, i perquè consulti a l’organisme competent les dades relatives a la declaració de l’Impost 

sobre  la Renda de les Persones Físiques presentada en període voluntari i, si escau, de les declaracions complementàries o rectificades 

presentades fora  del període corresponent. a l’organisme competent les dades relatives a la residència en el municipi. 

Denego/deneguem expressament el  consentiment perquè l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres obtingui de forma directa aquestes  

dades. Als efectes del que disposa la LOPD, s’informa que és obligatori emplenar la sol·licitud i que la denegació de l’interessat a autoritzar 

l’obtenció de les dades dels apartats anteriors comportarà la impossibilitat de tramitar-la, si el sol·licitant no aporta personalment i adjunta a 

aquest formulari totes les certificacions corresponents. 

En el cas de denegar el consentiment, cal aportar la documentació que acrediti la situació econòmica del nucli familiar 
(clicar el que s’aporti com a justificació econòmica)

Certificat d'imputacions de l'IRPF del darrer exercici fiscal

Certificat de Vida Laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social

Declaració de l'IRPF del darrer exercici fiscal (en cas d'autònoms)

Certificat del Servei Català d'ocupació (en cas d'estar en situació d'atur)

Certificat expedit per l'INSS o ICASS (en cas de pensió)

Resolució de l'atorgament de la Renda Mínima d'Inserció

Certificat d'ingressos 

Títol família monoparental

 Altres (especificar) _______________________________________________

 3.- Nom i cognoms: DNI:

 Data de naixement: SIGNATURA: 

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER A TOTES LES SOL·LICITUDS

 1.- En cas de ser la primera vegada que es demana un ajut econòmic.

Fotocòpia del DNI o NIE o passaport de tots els membres de la unitat de convivència

Volant de convivència.

Sentència de separació o divorci o conveni regulador on consti la pensió alimentaria i custodia de fills, en cas 
que sigui necessari.

Fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental, en el cas que correspongui.

Si en la unitat de convivència hi ha algun cas d’acolliment el corresponent document acreditatiu d'aquesta.

www.ajllavaneres.cat

NIF: P0819600H · Pl. de la Vila, 1 · 08392, Sant Andreu de Llavaneres · Tel. 93 702 36 00 · Fax 93 702 36 35 · www.ajllavaneres.cat



2.- En cas que ja s’hagi d’aquesta demanat algun ajut econòmic a l’Ajuntament:

Els justificants on constin els rendiments, els saldos i els moviments bancaris del últims 6 mesos de tots els 
comptes corrents oberts a nom de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat familiar. 
(extractes bancaris de TOTS els comptes corrents de TOTS els membres familiars) .

En el cas d’haver autoritzat a l’Ajuntament de Llavaneres a fer la verificació de les dades, NO 
CAL PRESENTAR LA DECLARACIÓ DE RENDA.

3.- En cas de no fer la renda.

          Declaració responsable d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar, on constin tots els ingressos 
que han percebut al llarg dels últims 6 mesos.

Altra documentació que justifiqui la situació econòmica actual.

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA QUE S’ADJUNTA
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Declaro que totes les dades facilitades són certes i demano que s’admeti a tràmit aquesta sol·licitud. 

Data 

Signatura 
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