
 
 

 

 

 
  Núm.sol.licitud: ____/20 

 
 

SOL.LICITUD d’ajuts econòmics per a activitat extraescolars 
esportives de Centelles 

 
 
_______________________________________________ amb DNI/NIE 

__________________ adreça_______________________________________  

telèfon________________ i e-mail_______________________________ . 

 
SOL.LICITO presentar la demanda d’ajut per a:  
 
 
És per aquest motiu que presento la següent documentació:  
 
 DNI pare i mare o tutors legals.  
 DNI del menor  
 Llibre de família. 
 Carnet de família monoparental i/o nombrosa, si s’escau. 
 Declaració de renda del 2019, conjunta o individual, de tots els membres 
majors de 16 anys del domicili.  
 Tres fulls de salari (dels darrers mesos) de totes les persones majors de 16 
anys empadronades al domicili, que treballin. 
 Última liquidació trimestral en cas d’haver-hi algun  autònom al domicili. 
 Certificat d’ingressos de l’atur, ERTO o altres subsidis /prestacions de l’OTG 
de tots els membres de més de 16 anys del domicili o pensions de la seguretat 
social. Les persones que no treballin ni percebin cap ajut econòmic han 
d’acreditar-ho amb un certificat de l’atur conforme no hi ha cap ingrés econòmic. 
 En cas de separació o divorci, sentència o documentació on s’acreditin l’import 
de la pensió d’aliments que es rep pels fills o denúncia d’impagament.  
 Extractes bancaris de tots els comptes bancaris de la unitat familiar des del 
gener del 2020 fins l’actualitat.  
 Altres ingressos, (pensions, ajut per dependència o fill a càrrec...)  
 Document acreditatiu de participació a l’entitat esportiva durant la temporada 
2020-2021 segellat i signat per l’entitat.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
AUTORITZACIONS 
 
Autoritzo la cessió de les dades i la documentació adjunta a l’Ajuntament de 
Centelles per ser utilitzades en la gestió d’aquesta sol·licitud. Aquesta 
autorització inclou l’acceptació a incloure les dades personals en el fitxer de 
Serveis Socials (Hestia). Alhora, també autoritzo que l’Ajuntament de Centelles 
doni suport en la valoració i resolució de l’assumpte, consultant les meves dades 
i documentació. 
 
 
   
L’AJUNTAMENT DE CENTELLES INFORMA que ocultar documentació, dades 
o informació d’interès per aquesta sol·licitud suposarà la denegació immediata 
de l’ajut. 
 
Les notificacions de les beques s’enviaran, al correu electrònic que consta en 
aquesta sol·licitud.  
 
L’Ajuntament de Centelles té l’obligació de notificar a l’Agència Tributària els 
ajuts socials atorgats a les persones beneficiades.  
 
 
EM COMPROMETO A comunicar les modificacions i/o millores que hi hagi a la 
situació personal . 
 

La persona beneficiària de l’ajut haurà de presentar la justificació de la destinació 

de l’ajut concedit.  

 
Signatura sol·licitant, 
 
 
 
 
 
 
 
Centelles, ____ de ____________ de 20___ 
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