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SOL·LICITUD D’AJUTS ECONÒMICS DE CARÀCTER INDIVIDUAL PER A LA REALITZACIÓ 

D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, ESPORTIVES, LLEURE I ARTÍSTIQUES AL CURS 2022 - 2023 

 

DADES DEL PARE/MARE O TUTOR LEGAL:  

Nom i Cognoms del pare/mare/tutor/a 

............................................................................................................................................................... 

NIF/NIE: ................................................................................................................................................. 

Adreça: .................................................................................................................................................... 

Email:....................................................................................................................................................... 

Població: TIANA      CP 08391 

Telèfon 1:      Telèfon mòbil 2: 

 

DADES DE L’INFANT:  

 

Dades alumne/a........................................................................................................................................ 

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   

  Família nombrosa:                              SI                          NO     

  Marqui la casella si durant aquest curs 2022-2023 ja ha sol·licitat algun d’aquests ajuts: ajut individual 

municipal per escolarització, ajut per llibres, sortides o material. 

  Marqui la casella si fa seguiment per part de Serveis Socials del propi Ajuntament de Tiana.  

 

 

SOL·LICITUD I DECLARACIÓ DEL SOL·LICITANT 

El sotasignat SOL·LICITA l’ajut econòmic de caràcter individual per a la realització d’activitats 

extraescolars, esportives, de lleure i artístiques al curs 2022-2023. 
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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 Tiana) 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 mensualment un cop 

hagi entrat per registre municipal el rebut de pagament de l’activitat extraescolar el curs 22-23.  

 

 

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

Documentació obligatòria: 

 DNI /NIE de la persona sol·licitant com a tutor o tutora de l’alumne/a beneficiari de l’ajut.  

 Rebut de lloguer o hipoteca.  

 Ingressos MENSUALS NÈTS (NÒMINÉS I/O QUALSEVOL TIPUS D’INGRÉS QUE HAGI TINGUT 

EN ELS DARRERS 6 MESOS (MARÇ a AGOST 2022) de tots els membres amb ingressos dins el 

nucli familiar. 

 En cas d’autònoms: presentació del model 130, presentat al primer i segon trimestre de l’any 

2022 (model IRPF, en cap cas té utilitat el model 103 d’IVA) 

 En cas d’estar a l’atur: Certificat INEM conforme estàs aturat/da, o en situació ERTE. 

• Certificat, en cas d’haver cobrat alguna prestació durant l’any, on posi l’import mensual i la 

durada. 

• Certificat expedit per la Seguretat Social justificant les prestacions percebudes durant 

l’exercici anterior: jubilació, invalidesa, viduïtat, orfandat, etc., en què aparegui la/les 

quantitat/s rebudes per aquest/s concepte/s o certificat negatiu en cas que no rebi cap 

prestació o que no hi tingui dret i en cas de no fer renda certificat de no ser obligatori 

realitzar-la. 

• Certificat de la prestació percebuda en concepte de RGC, en cas de ser perceptor/a. 

Documentació per acreditar les situacions específiques de la unitat familiar: 

 Carnet de família nombrosa. 

 Carnet de família monoparental. 

 Infants en acolliment: resolució d’acolliment de la Direcció Gral. d’Atenció a la Infància i 

Adolescència). 

 Separació o divorci, conveni regulador o sentència de separació (fotocòpia). 

 Certificat de la discapacitat d’algun membre de la unitat familiar emès pel Departament 

de Benestar Social o pels organismes competents. 

 Família en seguiment de serveis socials, l’informe sol·licitat al mateix ajuntament. 

 

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

 

 Signatura 

 

 Tiana, _______ de ____________ de 2022 

 
La/es persona/es signant/s d’aquest document, autoritza/en l’Ajuntament de Tiana  a sol·licitar de l’Agència Estatal d’Administració Tributària  les dades 

següents: 

Certificat d’estar al corrent d’obligacions tributaries a efectes de la concessió d’ajuts i subvencions. 

 Dono consentiment a l’ús de les dades per part de l’Ajuntament de Tiana segons la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal.   

 


