Núm. de sol.licitud

!

Data d’entrega

!
!
!
!
!

IMPRÈS DE SOL·LICITUD D’AJUT PER A L’ALUMNAT DE L’ESCOLA DE MÚSICA
DE VIC

!

Nom de la persona sol.licitant (pare/mare/tutor/major d’edat):

Noms i congnoms dels l’Alumnes pels quals es sol.licita l’ajut

!
!
!

1._________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________
Telèfon

Correu electrònic

!!
Documentació Aportada (senyaleu els documents que adjunteu)
!
DNI/NIE
! de tots els membres de la unitat familiar.
Documentació aportada (obligatori)

DNI de tots els membres de la unitat familiar.

Volant de convivència del padró municipal d’habitants.

Volant
convivència
padró
municipal
d’habitants.
Darrerade
declaració
de renda del
o negatiu
d’hisenda
dels progenitors
i germans que conviuen en el nucli familiar.
Certificat Pensions (invalidesa o pensions).
1. Documentació
econòmica.
4 fulles de salari (dels darrers mesos)

3.1. Persones laboralment actives:

Certificat d’ingressos de l’atur, subsidi familiar, programa prepara’t o RMI
Documentació on
consti la declaració
pensió compensatòria,
guàrida,
custòdia. d'hisenda
Justificant de dels
l’import
actualitzat.
Darrera
de renda
o negatiu
progenitors

germans
que2 liquidacions
conviuen trimestrals.
en el nucli
En cas de ser autònom:
últimes

!

i

familiar.

Documentació aportada (si és procedent)

3.2. Persones no obligades a presentar la declaració de la renda:

Carnet família monoparental

Quatre últims fulls de salari.

Carnet família nombrosa

Certificat de disminució
Certificat

negatiu d’Hisenda. Aquest certificat es sol·licita a l’oficina
d’Hisenda
Certificat de l’atur
que acrediti(VIC2).
més de dos anys sense treball

!

Persones
en situació
d’atur:
La persona3.3.
signant
d’aquest document,
autoritza
a la Fundació L’Atlàntida a utilitzar tota la documentació
sol.licitada en les bases amb la finalitat única i exclusiva

de tramitar i atorgar, si procedeix, els

ajuts

d’ingressos
l’aturels
(no
confondre
el certificat
corresponents. Aquesta Certificat
informació quedarà,
un cop de
assignats
ajuts
a disposicióamb
dels interessat
per tal
d’inscripció a l’atur).
recollir-la si així ho desitgen.

!
!

!

Certificat
del subsidi
Signatura de
la persona sol·licitant:

familiar.

Certificat del programa Prepara’t, si s’escau.

La present autorització s’atorga exclusivament als efectes esmentats

de

Certificat de Renda Mínima d’Inserció (RMI), si s’escau. Aquest
certificat es sol·licita a l’INEM.
3.4 Persones en règim d’autònoms:
Dues últimes liquidacions trimestrals.
3.5 Persones al càrrec de familiars amb invalidesa:
Certificat de pensió d’invalidesa.
3.6 Progenitors separats o divorciats:
Documentació on hi consti la pensió compensatòria i/o guàrdia
custòdia.
Justificant de l’import actualitzat.
Es pot demanar documentació econòmica addicional de l’excònjugue si es creu necessari.
Si les activitats extraescolars són compartides, es pot optar per una de les dues opcions següents:
Aportar la documentació d’un dels progenitors; en aquest cas es calcularà l’ajut sobre la meitat del cost
del curs. O bé aportar la documentació d’ambdós progenitors; en aquest cas es calcularà l’ajut sobre la
totalitat del cost del curs.

4. Altra documentació, si s’escau:

Carnet de família monoparental.
Carnet de família nombrosa.
Certificat de l’atur que acrediti el temps d’estada a l’atur.

En el cas que la situació familiar hagi variat a partir de la declaració de renda anterior, podrà aportar tots
els justificants que consideri oportuns per tal que la comissió valori la situació actual.

