AJUNTAMENT DE CALDERS
43/2019

Es tindran present les despeses de lloguer/hipoteca, a descomptar fins un màxim de 350€ per
família.
Les famílies que compleixin amb el requisit econòmic podran justificar altres situacions socials i
familiars, tal i com s’estableix a les bases.
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:
1. Sol·licitud (s’adjunta el model en aquest anunci)
2. Volant de convivència
3. Declaració de la renda de l’exercici 2018 del pare i la mare o certificat
d’imputacions d’Hisenda. (en el cas de situacions actuals molt diferents a les
de l’any en curs caldrà adjuntar les 4 últimes nòmines i l’informe de vida laboral
o bé aquella documentació que es cregui oportuna per justificar aquesta nova
situació econòmica)
4. Rebuts de la hipoteca o lloguer i contracte, si es dóna el cas.
5. Certificat de disminució, si es dóna el cas
6. Títol o certificat de família nombrosa i/o monoparental, si es dóna el cas.
7. Conveni regulador, en cas de pares separats.
TERMINI de presentació de sol·licituds: fins al 12 de desembre de 2019.

https://bop.diba.cat
Pàg. 1-2

Ingressos màxims mensuals 2019*
1024,42
1308,98
1593,54
1422,80
1707,36
1991,92
1821,18
2105,74
2390,30
2219,57
2504,13
2788,69
*els imports seran actualitzats en funció de l’IRSC
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Composició Unitat Familiar
Un adult i un infant
Un adult i dos infants
Un adult i tres infants
Dos adults i un infant
Dos adults i dos infants
Dos adults i tres infants
Tres adults i un infant
Tres adults i dos infants
Tres adults i tres infants
Quatre adults i un infant
Quatre adults i dos infants
Quatre adults i tres infants

Data 25-11-2019

BENEFICIARIS: famílies de Calders amb infants de 3 a 16 anys i que es troben en una situació
socioeconòmica desafavorida. Les famílies que sol·liciten l’ajut no podran disposar d’una renda
per càpita mensual superior a la de la taula que segueix.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En relació a les BASES PER LA CONCESSIÓ D’AJUTS A LES FAMÍLIES PER LA
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, COLÒNIES, SORTIDES i MATERIAL
ESCOLAR, aprovades amb data 22 de setembre de 2016 per l’Ajuntament de Calders, s’obre
de nou convocatòria pública per sol·licitar ajuts per la realització d’activitats extraescolars,
colònies i sortides escolars 2019-2020, dels infants de P3 a 4rt d’ESO empadronats al municipi
de Calders.

A

EDICTE

Calders, 20 de novembre de 2019

B

L’alcalde, Eduard Sànchez Campoy

AJUNTAMENT DE CALDERS
SOL·LICITUD D’AJUTS A LES FAMÍLIES

Infants pel que es sol·licita ajut:
Escola/ IES

Activitats extraescolars

Observacions:

B

Signatura:

Data 25-11-2019

- Volant de convivència
- Declaració de la renda de l’exercici de l’any 2018 del pare i la mare o certificat
d’imputacions d’Hisenda. (en el cas de situacions actuals molt diferents a les de
l’any en curs caldrà adjuntar les 4 últimes nòmines i l’informe de vida laboral o bé
aquella documentació que es cregui oportuna per justificar aquesta nova situació
econòmica)
- Rebuts de la hipoteca o lloguer i contracte, si es dóna el cas.
- Certificat de disminució, si es dóna el cas
- Títol o certificat de família nombrosa i/o monoparental, si es dóna el cas.
- Conveni regulador, en cas de pares separats.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Documentació :

CVE 2019040222
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Nom i cognoms

https://bop.diba.cat

Nom i Cognoms :...............................................................................................................
DNI: ............................
Adreça: .............................................................................................................................
Correu electrònic: .............................................................................................................
Telèfon: .......................

A

CURS 2019-2020
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