
 

 
 

D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran 
incloses en un fitxer automatitzar per al seu tractament informàtic. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament de Llagostera. Autoritzo a l’Ajuntament de Llagostera, 
en àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, i també per a la tramesa d’informació general o específica que pugui ser del meu 
interès.  

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA 

SOL∙LICITUD DE SUBVENCIONS PER A CASALS I ACTIVITATS ESTIU 2020 

DADES DE LA PERSONA SOL∙LICITANT 

Nom i cognoms   

Telèfon    DNI, NIE o passaport   

Adreça   

Correu 

electrònic @ 

  Llagostera 

DADES A TENIR EN COMPTE EN LA VALORACIÓ (marcar amb una X) 

  Perceptors de la Renda Garantida de la Generalitat de Catalunya.  

  Família nombrosa / família monoparental 

  Família nombrosa especial/ Família monoparental especial 

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

  Infant en acolliment .   

  Separació/ divorci dels progenitors  

ALTRES MEMBRES DEL NUCLI DE CONVIVÈNCIA 

Nom i cognom  Parentiu  Situació Laboral  

     

     

     

     

   



 

 
 

D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran 
incloses en un fitxer automatitzar per al seu tractament informàtic. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament de Llagostera. Autoritzo a l’Ajuntament de Llagostera, 
en àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, i també per a la tramesa d’informació general o específica que pugui ser del meu 
interès.  

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA 

DECLARACIÓ JURADA DELS INGRESSOS ANUALS DEL NUCLI DE CONVIVÈNCIA 

      Declaro que les dades que faig constar en aquest document i les que 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 Llagostera a consultar les dades concretes de pagament de les meves 

obligacions tributàries i davant la seguretat social 

SIGNATURA DE LA PERSONA SOL∙LICITANT 

 

 

Llagostera,                           de                                 de 2020 

 

 

   



 

 
 

D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran 
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SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR  A LA SOL∙LICITUD:  

(marcar amb una X la documentació que s’adjunta) 

Documentació general (original i fotocòpia)  

 

‐ Document identificatiu de la persona sol∙licitant (DNI/NIE o passaport) 

‐ Llibre de família o documentació que acrediti la filiació de l’infant.  

‐ Preinscripció a l’activitat d’estiu escollida. 

Documentació econòmica (de cada un dels membres computables da la unitat familiar en edat laboral) 

‐ Fotocòpia de l’última declaració anual de l’ IRPF presentada  

 

‐ En  cas  de  no  tenir  obligació  de  fer  la  declaració  d’IRPF,  o  en  el  cas  que  s’hagi  modificat 

substancialment la situació econòmica, cal aportar:  

o Les tres últimes nòmines 

‐ En cas de no estar treballant 

o Certificat de  l’Oficina de Treball de  la Generalitat en que s’especifiqui si es percep prestació 

per desocupació/ subsidi i la seva quantia 

o Certificat de vida laboral actualitzat 

Altra documentació  

‐ En cas de separació o divorci: sentència de separació i conveni regulador on figuri la resolució sobre 

la  custòdia,  i,  s’escau  l’  import mensual  a  percebre  en    concepte  de manutenció/  pensió.  En  cas 

d’incompliment presentació de la corresponent denúncia.  

‐ Carnet de família nombrosa 

‐ Carnet de família monoparental 

‐ Certificat  acreditatiu  en  cas  d’invalidesa  o  disminució  igual  o  superior  a  33%  del/de  la  menor, 

germans, pare, mare o tutor/a legal. 

‐ En cas de famílies acollidores, documentació acreditativa de l’acolliment del/ de la menor. 

 

 


