
 
 

Sol·licitud de subvenció per a l’escolarització a les llars d’infants municipals. 
Curs 2020-2021 

 
Presentació de sol·licituds a l’Ajuntament: del 6 al 10 de juliol de 2020 

 
- Dades del sol·licitant 
 
Primer cognom   Segon cognom   Nom         
                       
____________________________________________________________________________  
NIF    Telèfon 1   Telèfon 2 
 
____________________________________________________________________________    
Domicili (carrer, plaça, ....)                        Codi postal   Municipi  
 
____________________________________________________________________________ 
Correu electrònic 
 
____________________________________________________________________________ 
 
- Dades de l’alumne 
 
Primer cognom   Segon cognom   Nom 
 
____________________________________________________________________________ 
 
El curs 2020-2021 farà ...       P0   P1    P2 
 
- Membres de la unitat familiar que conviuen amb l’alumne: 

 

Nom i cognoms    Data naixement  Parentiu amb l’alumne 
 
____________________________________________________________________________ 
Nom i cognoms    Data naixement  Parentiu amb l’alumne 
 
____________________________________________________________________________ 
Nom i cognoms    Data naixement  Parentiu amb l’alumne 
 
____________________________________________________________________________ 
Nom i cognoms    Data naixement  Parentiu amb l’alumne 
 
____________________________________________________________________________ 
Nom i cognoms    Data naixement  Parentiu amb l’alumne 
 
____________________________________________________________________________ 

 
- Ingressos de la unitat familiar any 2019     casella  
 
Si s’ha fet declaració de renda, import de la casella 505 

 
. Documentació econòmica que s’adjunta: 
 
 Declaració de la renda de tots els membres de la unitat familiar obligats a declarar 
 (cal poder llegir clarament les caselles 68, 69 i 505). 
 
. Per a tots els membres de la unitat familiar no obligats a declarar, un o més dels 
documents següents: 
 
 Documentació que acrediti no haver presentat la declaració de renda. 
  
 Informe actual de vida laboral (es pot demanar a www.seg-social.es o als telèfons 
 972409100 i 901502050) més certificat de retencions de l’empresa. 
  
 Informe de vida laboral, més original i còpia del contracte laboral, més les tres últimes 
 nòmines. 

   

          € 
  

 

 

 

 

http://www.seg-social.es/


 
 Informació bàsica sobre protecció de dades 
Identificació del tractament: Gestió d’interessats en procediments 
Responsable del tractament: Ajuntament de Llagostera. 
Finalitat: convocatòria i desenvolupament del procés d’atorgament d’ajuts per a l’escolarització a les llars 
d’infants municipals. 
Legitimació: compliment d’obligacions legals i d’una missió d’interès públic (arts.6.1.c i 6.1.e RGPD) 
Destinataris: les dades dels obtentors es comunicaran d’acord amb la normativa de subvencions. 
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al 
tractament i sol•licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Llagostera. 

> Trobareu més informació a l’adreça http://www.llagostera.cat/proteccio-de-dades.php 

 
 Informe de vida laboral, més certificat d’atur en què s’especifiqui si es rep, o no, alguna 
 prestació (es pot demanar a l’Oficina de Treball de la Generalitat). 
 
 Certificat de l’INSS de la pensió rebuda l’any 2019 per les persones jubilades de la 
 unitat familiar. 
 
 Certificat d’ingressos procedents de la prestació de la renda mínima d’inserció. 
 
 Certificats o extractes bancaris. 
 
 En absència d’altres documents justificatius, declaració jurada de percepció 
 d’ingressos (model adjunt). 
 
. Si s’escau: 
 
 En cas de separació o divorci, sentència de separació/divorci i conveni regulador on 
 figuri l’import mensual a percebre en concepte de manutenció/pensió. En cas 
 d’incompliment, cal presentar còpia de la corresponent denúncia. 
 
 En el supòsit que les persones sol·licitants no puguin adjuntar la documentació referida 
 a la capacitat econòmica i estiguin rebent assistència social rellevant, l’Ajuntament de 
 Llagostera podrà fer una valoració estimada dels ingressos d’acord amb la informació 
 de què disposi. Els serveis socials municipals podran emetre informe en el cas que la 
 família en qüestió ja estigui en seguiment del servei. 
 
. Documentació administrativa que s’adjunta, si s’escau: 
 
 Títol de família nombrosa o monoparental. 
 
 Certificació acreditativa de discapacitat d’algun membre de la unitat familiar. 
 
 Documentació acreditativa que l’alumne està en acolliment. 
 
Declaro sota la meva responsabilitat que són certes les dades contingudes en aquesta 
sol·licitud i que aportaré tots els documents que calguin. També declaro que sé que la falsedat 
o l’ocultació de dades podria ser motiu de cancel·lació o podria deixar sense efecte l’ajut 
sol·licitat.  
 
Autoritzo l’Ajuntament de Llagostera a utilitzar la informació que consta en la documentació 
presentada en el procediment de preinscripció i matrícula a les llars d’infants municipals per al 
curs 2020-2021 per ser utilitzada, si cal, per valorar les sol·licituds d’aquests ajuts. 
 
Autoritzo l’Ajuntament de Llagostera a utilitzar el correu electrònic per comunicar-me qualsevol 
tràmit relacionat amb la tramitació d’aquests ajuts. 
 
Declaro que conec i accepto les bases que regulen la concessió d’aquests ajuts. 
 
Signatura, 
 
 
 
Llagostera, ........ de .................................. de 2020 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


