
Nom i cognoms o raó social NIF/NIE/CIF

Sol·licitant Representant

Núm. Pis Porta

 Mòbil Fax

Nombre de fills ( menors de 16 anys) del nucli familiar:

Nombre d'adults (a partir de 16 anys) del nucli familiar:

Familia monoparental si no

Familia nombrosa si no

Certificat de discapacitat si no

Dades dels infants joves sol·licitants de l'ajuda

Nom i cognoms

Edat

Nom de l'activitat  per la que es demana l'ajut

Dies i hores

Entitat organitzadora

Preu total del curs

Dades econòmiques

Documentació general

Documentació identificatiu (DNI, NIE o Passaport) de la persona sol·licitant

Llibre de família o altres documents relatius a la filiació del/la menor.

Certificat de titularitat bancari

Fotocòpia de l'última declaració anual de l'IRPF presentada. (sempre que sigui possible)

Les 3 últimes nòmines

Altra documentació justificativa del canvi de situació econòmica

En el cas d'haver sol·licitat la beca per l'activitat d'estiu no cal tornar a enviar 

la documentació econòmica

Documentació econòmicade cada un dels membres computables de la 

unitat familiar en edat laboral:

En cas de no tenir oblicació de fer la declaració d'IRPF, o en el cas que s'hagi modificat substancialment al 

situació econòmica, cal aportar:

Certificat d'imposicionos íntegres de l'IRPF de l'últim exercici fiscal, de tots els membres computables 

de la unitat familiar que no l¡'hagin feta, emès per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Dades familiars

Telèfon Correu electrònic

Codi Postal Població Província

Tipus de via Nom de la via

SOL·LICITUD AJUT PER ACTIVITATS EXTRAESCOLARS A RIPOLL 2021-22

Sol·licitant

Dades de contacte a efectes de notificacions



En cas de no estar treballant:

Certificat de vida laboral actualitzat

Altra documentació

Carnet de família monoparental o document acreditatiu corresponent

Excepcionalment, informe social en casos que estiguin en seguiment des dels Serveis Socials

Signatura sol·licitant

Ripoll,

Les dades recollides en aquest document seran utilitzades en la forma i amb les limitacions que recull la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcters Personal. Les

dades facilitades pels usuaris seran incorporades al fitxer de dades de caràcters personal i confidencial dels quals és responsable l'Ajuntament de Ripoll, que a la vegada compleix l'esmentada llei. Per

a més informació us podreu adreçar a l'Oficina d'atenció al Ciutadà (Finestreta Única) de l'Ajuntament de Ripoll situat a la plaça de l'Ajuntament 3 de Ripoll

Per a les famílies en risc social, ateses pels serveis socials, que no puguin aportar documentació econòmica, 

es farà un informe per part dels serveis socials on s'indiqui els ingressos estimats de la unitat familiar i es 

confirmi o no el contingut de la declaració jurada.

En cas d'haver cobrat la renda mínima d'inserció durant l'any 2020: certificat d'atorgament o cobrament del 

PIRMI

En cas de separació/divorci: sentència de separació i conveni regulador on figuri la resolcuió sobre la custòdia 

i, si s'escau, l'import  mensual a percebre en concepte de manutenció/pensió. O Carnet de família nombrosa o 

document acreditatiu corresponent.

Certificat mèdic acreditatiu en cas d'invalidesa o disminució igual o superior al 33% del/la menor, germans, 

pare, mare o tutor legal.

Sol·licito l'Ajut per la participació durant el curs 2021-22 (setembre 2021-juny 2022)

DECLARO Que tot la informació facilitada en aquesta sol·licitud es certa i autoritzo a 

l'ajuntament de Ripoll per a fer les comprovacions necessàries i per comprovar que cap 

dels membres de la unitat familiar no tenen deutes pendents amb l'Administració Local, la 

Seguretat Social, l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, ni l'Agència Tributària 

Catalana i determinar la renda familiar

Certificat de l'Oficina de Treball de la Generalitat en que s'especifiqui si es percep prestació per 

desocupació/subsidi i la seva quantia.

Els sol·licitants que no disposin de cap document dels indicats anteriorment per acreditar els ingressos 

econòmics, hauran d'omplir una declaració jurada, i una autorització signada per tots els memebres de la 

unitat familiar computables, per tal que l'ajuntament de Ripoll pugui demanar les dades a l'agència tributària.
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