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ANNEX 1 
 
SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC PER AFAVORIR LA PRÀCTICA ESPORTIVA  O DE 
LLEURE EN EDAT ESCOLAR  
 
1.- Dades del/de la persona sol·licitant 
  
Nom i cognoms (pare, mare o tutor/a)............................................................................................. 
NIF/NIE/Passaport: ......................................................................................................................... 
Adreça: ........................................................................................................................................... 
Telèfon fix:............................................... Mòbil:.....................................................  
e-Mail: ............................................................................ 
Hi ha persones amb certificat de discapacitat a la unitat familiar?...................Quantes?............... 
  
2.- Dades del nen, nena o adolescent que farà l’activitat esportiva/de lleure  
 
Nom i cognoms de l’infant o jove ......................................................................................... 
Data de naixement     /     /  
Adreça............................................................................................................................................. 
  
3.- Dades de l’activitat esportiva/de lleure i del club/entitat  
 
Entitat esportiva o de lleure:..................................................................................................... 
Modalitat esportiva (esport que practicarà:) o activitat de lleure 
........................................................................................... 
Preu (mensual, trimestral, anual i diari)  ...........................................€ 
 
4.- Declaració d’ingressos i unitat familiar  
 
Nom i cognoms del/de la sol·licitant:............................................................................................... 
 
SOL·LICITA l’ajut econòmic per afavorir la pràctica esportiva/de lleure en edat escolar de 
l’Ajuntament de Molins de Rei i DECLARA sota la seva responsabilitat :  
 
Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud i els documents amb que l’acompanyen 
són certs. 
 
Que en cas que li sigui atorgat l’ajut econòmic AUTORITZA: 
 
Que l’entitat                                                                                    , rebi per part de l’Ajuntament 
els diners d’aquest ajut, amb la finalitat de que descomptin aquesta quantitat de les quotes que 
hauria de pagar per l’activitat. 
 
 
 
 
Molins de Rei,          de/d’                            de 201 
 
 
 
Signat  
 
De conformitat amb la Llei Orgànica 13 de desembre de protecció de dades personals, us informem de que les vostres dades 
personals s’incorporaran en un fitxer automatitzat del qual és titular l’Ajuntament de Molins de Rei, amb la finalitat de garantir 
l’accés dels infants i joves de Molins de Rei amb dificultats econòmiques a la pràctica esportiva. Les vostres dades no seran cedides 
a cap altra entitat. Consentiu expressament el tractament de les vostres dades per a la finalitat indicada. Podeu exercir en qualsevol 
moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent sobre protecció de 
dades adreçant-vos a l’oficina d’atenció al ciutadà de Molins de Rei.. 
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DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR AL REGISTRE GENERAL DE 
L’AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI: 
  
Documentació bàsica obligatòria: 
 
1) Formulari de sol·licitud d’ajut econòmic emplenat.  
2) Full d’inscripció a l’activitat esportiva 
3) Fotocòpia del DNI, NIE i/o PASSAPORT  de la persona sol·licitant menor de 18 anys 
4) Fotocòpia del DNI, NIE i/o PASSAPORT  del pare, mare o tutor legal del menor que realitza la 
sol·licitud.  
5) Fotocòpia del llibre de família i/o certificat de naixement, per les pàgines on figura el nen o nena que 
s’inscriu i el full dels progenitors.  
6) Justificant de convivència (Ajuntament: Oficina d’Atenció al Ciutadà) 
7) Certficat de bens de l’Ajuntament de Molins de Rei i de qualsevol altre municipi on tinguin propietats la 
família 
8) Justificants econòmics de tots els majors d’edat (aquells documents necessaris per justificar la 
situació familiar: 
- Nòmina i/o baixa i/o maternitat 
- Certificat de pensió prestacions de la Seguretat Social 
- Certificat  de l’OTG conforme està INSCRIT I REP O NO REP una prestació  
- Declaració Jurada justificant els ingressos i/o no ingressos 
- Declaració jurada justificants ingressos per lloguer habitació 
9) Justificant de despeses de la vivenda: 
- Contracte de lloguer o Contracte hipotecari 
- Últim rebut de lloguer o hipoteca (Entitat  bancària). 
- Declaració jurada de la despesa per habitació 
10) Justificants bancaris: 
- Rendiments dineraris de l’últim any de tots els comptes corrents 
- Extracte bancari de tots els comptes bancaris dels moviments dels últims 6 mesos  
11) Justificants d’Hisenda (aquells documents necessaris per justificar la situació família): 
- Declaració Renta últim exercici fiscal, de tots els membres de la unitat familiar. 
- Últimes declaracions trimestrals de l’exercici actual (per autònoms) 
- Certificat d’Hisenda conforme no ha de presentar Declaració de la Renta. 
- Full d’autorització a AET i la DG signat per la família. 

 
Documentació complementària: 
 
Fitxa esportiva, en cas d’estar donat d’alta en alguna competició, federada o de Consell Esportiu. 
 
En cas de separació familiar: 
- Conveni regulador de separació 
- Últim rebut del pagament o cobrament de pensió aliments 
- Denuncia d’impagaments d’aliments. 
- Declaració Jurada justificant ingressos o no ingressos de la pensió aliments (pels primers 2 mesos de 

separació i sentencia està en tràmit) 
 
En el cas d’infants nascuts fora del país, passaport del nen o nena o passaport del pare o de la mare on 
constin les dades del nen o nena, o la fotocòpia de la partida de naixement del país originari.  

En cas de que el tutor no siguin el progenitor/a, haurà de presentar la resolució de l’organisme que li ha 
atorgat la guarda.  
 
IMPORTANT  
El termini de presentació de sol·licituds és a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins el 31 de desembre. S’ha de presentar a l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà de l’Ajuntament de Molins de Rei. 

Per tenir accés als ajuts econòmics, cal que el sol·licitant, els pares i/o els tutors estiguin empadronats a 
Molins de Rei.  

El pagament dels ajuts es farà directament a les entitats organitzadores amb la finalitat de que descomptin 
aquesta quantitat de les quotes que cobren les famílies.  

 


