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TERMINI : 8 d’abril al 2 de maig (ambdós inclosos) 

 

Sol·licitud d’ajuts econòmics per a la realització d’activitats extraescolars 2019-2020 

(Aquests ajuts són incompatibles amb les reduccions de tarifa de les activitats de titularitat municipal). 

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT         Pare/ mare  Tutor/a legal 

DNI/NIE  Nom   Primer cognom   Segon cognom 
                               

Tipus de via Adreça        Núm. Pis         Porta 
                                      

Codi postal   Municipi     Telèfon   Telèfon mòbil Correu electrònic 
                                         
 

 
 

 

INFANTS PER ALS QUALS ES SOL·LICITA L’AJUT (és obligat omplir totes les caselles)  

       

Beneficiari 1 

NIF/NIE Nom Primer cognom Segon cognom 

                        

 home    dona 

Alumne/a amb discapacitat igual o superior 
al 33%:  sí    no 

Data Naixement Nacionalitat 

 
             

Modalitat 
sol·licitada 
 

 Ajut activitat extraescolar 2019/20. 

 
 

Beneficiari 2 

NIF/NIE Nom Primer cognom Segon cognom 

                        

 home    dona 

Alumne/a amb discapacitat igual o superior 
al 33%:  sí    no 

Data Naixement Nacionalitat 

 
             

Modalitat 
sol·licitada 
 

 Ajut activitat extraescolar 2019/20. 
 

 

Beneficiari 3 

NIF/NIE Nom Primer cognom Segon cognom 

                        

 home    dona 

Alumne/a amb discapacitat igual o superior 
al 33%:  sí    no 

Data Naixement Nacionalitat 

 
             

Modalitat 
sol·licitada 
 

 Ajut activitat extraescolar 2019/20. 
 

 

Beneficiari 4 

NIF/NIE Nom Primer cognom Segon cognom 

                        

 home    dona 

Alumne/a amb discapacitat igual o superior 
al 33%:  sí    no 

Data Naixement Nacionalitat 

 
             

Modalitat 
sol·licitada 
 

 Ajut activitat extraescolar 2019/20. 
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INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
 

Responsable Ajuntament de Cardedeu 

Delegat Protecció de Dades Diputació de Barcelona – DPD Ens Locals  

Finalitat Gestionar, controlar i garantir la constància de l’entrada de documents i la seva 
ulterior tramitació per la unitat administrativa corresponent 

Marc Jurídic Llei 39/2015, Llei Orgànica 3/2018 i Reglament General de Protecció de Dades 

Destinataris No es cediran a tercers excepte obligació legal 

Drets Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i retirada de consentiment 

Dades addicionals Consulteu informació addicional i detallada a seu.cardedeu.cat a l’apartat Protecció 
de Dades. També podeu contactar a protecciodades@cardedeu.cat 

 

Beneficiari 5 

NIF/NIE Nom Primer cognom Segon cognom 

                        

 home    dona 

Alumne/a amb discapacitat igual o superior 
al 33%:  sí    no 

Data Naixement Nacionalitat 

 
             

Modalitat 
sol·licitada 
 

 Ajut activitat extraescolar 2019/20. 
 

 

Beneficiari 6 

NIF/NIE Nom Primer cognom Segon cognom 

                        

 home    dona 

Alumne/a amb discapacitat igual o superior 
al 33%:  sí    no 

Data Naixement Nacionalitat 

 
             

Modalitat 
sol·licitada 
 

 Ajut activitat extraescolar 2019/20. 

 
 

 
 

LA PERSONA SOTASIGNANT DECLARA QUE:  

• Són certes totes les dades consignades en aquesta sol·licitud. 

• Es beneficiari/a de la renda Garantida Ciutadana   Sí    No    

• Autoritza Que el pagament i la gestió de l’ajut es realitzi directament al 

proveïdor  que realitzi l’activitat per a la qual se’m concedeix l’ajut. 

• Es compromet a:  

o Assumir la part restant de l’import no becat. 

o A garantir l’assistència del meu fill/a a l’activitat becada. 

 

 

Nom i cognoms de la persona sol·licitant: ________________________ 

Signatura:  
 

 
 

 
 
 

 
Data: Cardedeu, _________________________ 
  

Segons l’article 28 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu, s’entén atorgat el 

consentiment per a la consulta de les dades que afecten el procediment. En cas contrari, marqui 

la següent casella: 

□ No dono el meu consentiment perquè es consultin les dades. 

mailto:protecciódades@cardedeu.cat
mailto:protecciódades@cardedeu.cat
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 Darrer rebut de lloguer o préstec hipotecari actual. (l’omissió de la presentació 

d’aquest document suposa la no existència d’aquesta despesa, i per tant no es 

procedirà al requeriment de la mateixa). 

 En cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació 

acreditativa d’aquest fet. 

 Si és el cas, el conveni o la sentència de divorci o separació o l’acta final de 

mediació del Departament de Justícia. 

 En cas d’incompliment de l’obligació del pagament de la pensió d’aliments, la 

denúncia actualitzada. 

 

 

  

 

 Declaració  presentada  de  l'IRPF  de  l'any  anterior  al  de  l'aprovació  de  la  

convocatòria. 

 En el cas de no haver fet la declaració  de  l'IRPF  de  l'any  anterior  al  de  

l'aprovació  de  la  convocatòria, caldrà aportar tota aquella documentació acreditativa 

dels ingressos de la unitat familiar.  

 En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus 

d’ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, s’ha d’aportar la 

documentació que es relaciona a continuació en funció de la font o fonts d’ingressos: 

a. L’informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social.  

b En el cas de pensionistes, el certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i 

de la seva quantia.    

c. Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti 

fefaentment els altres ingressos no tributables o exempts 

d. En el cas de persones perceptores de la Renda Garantida Ciutadana, cal 

informar-ho en el moment de la sol·licitud marcant la casella corresponent. 

Documentació social complementària: 

  Títol de família Nombrosa 

  Títol de família Monoparental  

 Resolució de reconeixement de grau de discapacitat.  

 Resolució de reconeixement de grau de dependència.  

Les sol·licituds i la documentació requerida s’hauran de presentar a l’Oficina d’Atenció 

Ciutadana de l’Ajuntament de Cardedeu (Pl. Sant Joan, núm. 1) de dilluns a divendres 

de 9 a 14 h i dijous de 9 a 19 h (exclòs el període entre el 15 de juny i el 15 de 

setembre).  També es podran presentar via telemàtica amb la certificació digital de la 

persona interessada. 

Documentació obligatòria en el cas de disposar-ne: 

En el cas de no donar consentiment a aquesta Administració per consultar les seves 

dades caldrà aportar la següent documentació:  

 


