
MODEL I: SOL·LICITUD D’AJUTS ECONÒMICS ECONÒMICS AMB FINALITAT 
DE CARÀCTER SOCIAL EN L’ÀMBIT D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
ESPORTIVES I DE LLEURE PER AL CURS ESCOLAR 2021 -2022

DADES DEL PARE/MARE O TUTOR LEGAL: 

Tutor 1 Tutor 2
Nom i Cognoms:
NIF/NIE
Adreça
Email
Població:
Telèfon mòbil

DADES DE L’INFANT: 

Nom i Cognoms:
NIF/NIE
Data de naixement
Escola
Curs

SOL·LICITUD:

Activitat/s per la qual/s es demana la beca/ques:
Entitat/s on es realitza/en l’activitat/s:
Horari/s que realitza/en l’activitat/s

DADES FAMILIARS (ompli les dades que es demanen a continuació)

Nombre de fills (fins a 16 anys)*
Nombre total de membres de la unitat familiar*
Certificat discapacitat/malaltia           SI                            NO   
Família monoparental:           SI                            NO   

  Marqui la casella si durant aquest curs 2021-2022 ja ha sol·licitat algun d’aquests ajuts :ajut 
individual municipal per escolarització, ajut per llibres, sortides o material.

  Marqui la casella si es troba en seguiment per part de Benestar Social de l Ajuntament de 
Sant Andreu de Llavaneres.

DADES DE LA UNITAT FAMILIAR (Només es consideren persones empadronades al domicili 
familiar: infant, pare, mare o tutor/a i germans menors de 18 anys o majors d’edat quan es tracti 
de persones amb un grau de discapacitat reconegut).

Nom i Cognoms NIF/NIE Data de 
naixement

Tipus de 
parentiu 



Només constaran les dades d'un tutor en el cas de famílies monoparentals amb carnet vigent o 
per aquelles famílies al llibre de família de les quals només hi consta un tutor.

SOL·LICITUD I DECLARACIÓ DEL SOL·LICITANT

El sotasignat  SOL·LICITA  l’ajut econòmic en l’àmbit d’activitats extraescolars esportives i de 
lleure pel curs 2021-2022.

DECLARA (marcar caselles):
 Que accepta les bases específiques reguladores d’aquest ajut.
 Que està  al  corrent  en  el  compliment  de  les  obligacions  tributàries  (inclosos  els  deutes  

contrets amb l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres) i davant de la Seguretat Social.
  Que totes les dades aportades són certes.
 Que accepta que, en cas que es concedeixi la subvenció, aquest ajut es realitzarà en dos  

cobraments  dirigits  directament  a  les  organitzacions  adherides  on  l’infant  farà  l’activitat 
extraescolar durant el curs 2021-2022. 

DOCUMENTACIÓ APORTADA ( presentar la documentació en el mateix ordre que es descriu)

El sotasignat APORTA la següent documentació (marcar caselles):

Documentació obligatòria:
NIF o NIE del sol·licitant de l’ajut (fotocòpia) i del nombre de persones que conformen la unitat  

familiar descrites al quadre dades de la unitat familiar omplert prèviament pel sol·licitant. 

  Model II firmat per l’entitat / organització adherida als ajuts on es sol·licita l’activitat objecte de 
ser subvencionada (si es realitzen diverses activitats a diferents entitats, llavors s’han d’adjuntar 
un model per entitat on es realitza l’activitat).

 Si a la unitat familiar hi ha persones amb discapacitat superior al 33% caldrà indicar quines i  
en quin grau i s’haurà d'aportar original i fotocòpia per efectuar la comprovació.

 Les famílies monoparentals caldrà que presentin el títol expedit pel Departament de Benestar  
Social de la Generalitat de Catalunya.

Documentació econòmica obligatòria:
 Autorització a l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres signada pels membres de la unitat  

familiar majors de 16 anys per accedir a les dades del padró municipal i a les dades fiscals de 
l'Agència Tributària.

 

Documentació per acreditar les situacions específiques de la unitat familiar:

  En cas de separació o divorci:
 Només  en  el  cas  que  hi  hagi  custòdia  no  compartida  s'haurà  d'acompanyar  la  

sentència de separació o divorci  completa.  Haurà de presentar el  carnet  de família 
monoparental si el té.



 En el cas de custòdia compartida el full de sol·licitud de l’ajut haurà d'estar signat per  
ambdós tutors.

 En el cas d'autònoms la Declaració de l'IRPF es obligatòria.

  Certificat de Vida Laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social.

  En el cas d'atur: Certificat del Servei Català d'ocupació, amb els períodes d'inscripcions de  
prestacions i/o subsidis per atur i la quantia corresponent.

 Certificat expedit per l'INSS o ICASS en el cas de percebre pensió de jubilació, invalidesa o  
viudetat, pensió no contributiva per jubilació o invalidesa, o altres prestacions econòmiques.

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

 En el cas de famílies monoparentals: Títol de família monoparental vigent.

La documentació s’ha de presentar en el mateix ordre que es sol·licita a la documentació.

El/la sotasignat declara que les dades exposades són certes i adjunta la documentació que ho 
acredita.

Sant Andreu de Llavaneres, _______ de ____________ de 2021

 Dono  consentiment  a  l’ús  de  les  dades  per  part  de  l’Ajuntament  de  Sant  Andreu  de 
Llavaneres segons la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal.  

Signatura dels tutor/s de l’infant

Signatura tutor 1: Signatura tutor 2:
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