
                         SOL·LICITUD D’AJUTS 2020

Casals d’estiu 2020
Activitats extraescolars 2020-2021

Sortides i colònies escolars 2020-2021

1. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT: (pare, mare o tutor/a)

Nom i Cognoms: DNI, NIE o Passaport:

............................................................ ...............................................................
Adreça:                              Tel.:

............................................................ ...............................................................
Adreça electrònica: Situació laboral:

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

Accepto rebre les notificacions i comunicacions dels actes administratius relacionats    
amb aquesta sol·licitud per mitjans electrònics.

2. DADES A TENIR EN COMPTE EN LA VALORACIÓ

□ Receptors de Renda Garantida de Ciutadania

□ Família nombrosa / monoparental

□ Família nombrosa  especial / monoparental especial

□ Disminució reconeguda grau mínim 33% d’algun membre de la família

□ Infant en acolliment

□ separació/divorci dels progenitors  custòdia compartida  □ Si  □ No

Nota: En cas de separació dels progenitors del/la menor que realitza l’activitat subvencionada, quan la guarda i
protecció és compartida, cal aportar la documentació econòmica d’ambdós sustentadors/es.

3. DECLARACIÓ JURADA DELS INGRESSOS ANUALS DEL NUCLI DE CONVIVÈNCIA:

Declaro que les dades que faig constar en aquest document i les que hi adjunto són certes i
que aporto correctament tota la documentació requerida a fi de comptabilitzar els ingressos
anuals de la unitat familiar.

Declaro que estic al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la seguretat
social i autoritzo a l’Ajuntament de Celrà o en el seu cas al Consorci de Benestar Social del
Gironès-Salt  a  consultar  les  dades  concretes  de  pagament  de  les  meves  obligacions
tributàries i davant la seguretat social. 

SIGNATURA DE LA PERSONA SOL·LICITANT:

Celrà, a .......... de ...................... de 2020

Informació bàsica sobre protecció de dades
Identificació del tractament: Gestió d’interessats en procediments
Responsable del tractament: Ajuntament de Celrà
Finalitat del tractament: Identificació de persones interessades en procediments administratius
Legitimació: compliment d’una obligació legal.
Drets de les persones destinatàries: podeu sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades (dret a l’oblit), i
la limitació o oposició al tractament. Cal utilitzar els formularis disponibles a la pàgina web de l’Ajuntament de Cel-
rà.
Informació addicional: per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades podeu accedir
a l’apartat “ Avís legal i protecció de dades de caràcter personal” de la pàgina web de l’Ajuntament de Celrà.



5. MENORS PER QUI ES DEMANA L’AJUT

AJUTS QUE SE SOL·LICITEN

Nom i cognoms
Data

naixement 
i edat

Curs escolar
2020-2021

Centre Educatiu
(curs 20/21)

Casal d’estiu

Activitat Extraescolar*
SI/NO

(si ho sabeu, indiqueu quina
i/o quina entitat l’organitza)

Colònies i
sortides
escolars

SI/ NO
SI / NO 

Casal:

SI / NO 

Activitat:
SI / NO 

SI / NO 

Casal:

SI / NO 

Activitat:
SI / NO 

SI / NO 

Casal:

SI / NO 

Activitat:
SI / NO 

SI / NO 

Casal:

SI / NO 

Activitat:
SI / NO 

SI / NO 

Casal:

SI / NO 

Activitat:
SI / NO 

*IMPORTANT!! De seguida que sapigueu l’activitat extraescolar, comuniqueu-la a l’àrea d’Educació per tal de poder tramitar l’ajut.  Si la
família no ha informat de l’activitat a la que s’inscriurà el/la menor abans del 25 d’octubre de 2020, no es podrà atorgar l’ajut. 

6. ALTRES MEMBRES DEL NUCLI DE CONVIVÈNCIA (totes les altres persones que convisquin al domicili)

Nom i cognoms
Parentiu respecte el sol·licitant (fill/
a per qui no es demana ajut, cònjuge, 
pare, mare, etc.)

Situació laboral (actiu, atur, pensionista, etc.)


	Accepto rebre les notificacions i comunicacions dels actes administratius relacionats amb aquesta sol·licitud per mitjans electrònics.

