AJUNTAMENT DE CALDERS
27/2020

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 2020-2021, dels infants de P3 a
4rt d’ESO empadronats al municipi de Calders.
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.
Composició
Unitat Ingressos
màxims
mensuals
Familiar
2020*
Un adult i un infant
1024,42
Un adult i dos infants
1308,98
Un adult i tres infants
1593,54
Dos adults i un infant
1422,80
Dos adults i dos infants
1707,36
Dos adults i tres infants
1991,92
Tres adults i un infant
1821,18
Tres adults i dos infants
2105,74
Tres adults i tres infants
2390,30
Quatre adults i un infant
2219,57
Quatre adults i dos infants
2504,13
Quatre adults i tres infants
2788,69
*els imports seran actualitzats en funció de l’IRSC
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. DNI/NIE vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que integren la
unitat de convivència.
2. Volant de convivència actualitzat que acrediti la residència a l’habitatge de totes
les persones que integren la unitat de convivència.
3. Fotocòpia del llibre de família.
4. En cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació
acreditativa d’aquest fet.
5. Justificant d’ingressos de la persona sol·licitant i de tots els membres de la
unitat de convivència en edat laboral. Els ingressos cal acreditar-los de la
següent manera.
6. En cas de persones en actiu: Declaració de la renda corresponent a l’exercici
fiscal de l’any anterior o certificat d’imputacions de l’AEAT. En el cas de
situacions actuals molt diferents a les de l’any anterior caldrà adjuntar les
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AJUNTAMENT DE CALDERS
quatre últimes nòmines i l’informe de vida laboral o bé aquella documentació
que es cregui oportuna per justificar aquesta nova situació econòmica.
7. En cas de persones en situació d’atur: Certificació de la situació d’atur, si es
percep o no una prestació econòmica (en data actual).
8. En el cas de persones pensionistes: Justificant dels ingressos de la pensió.
9. En el cas de no disposar de justificants, caldrà aportà una declaració jurada
d’ingressos de la unitat familiar.
10. Rebuts de la hipoteca o lloguer i contracte, si es dona el cas.
11. Certificat de discapacitat, si s’escau.
12. Títol família nombrosa i/o monoparental, si s’escau.
13. Si és el cas, el conveni o la sentència de separació legal o divorci. En cas
d’incompliment de l’obligació de pagament de la pensió d’aliments,
documentació acreditativa de la reclamació de la pensió.
14. Fotocòpia del número de compte bancari familiar.
TERMINI de presentació de sol·licituds: del 10 al 25 de novembre de 2020.

Codi Validació: 9AJRZMRXS2KF2JSF7SAJ77K46 | Verificació: https://calders.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 4

Calders, (document signat electrònicament al marge)

AJUNTAMENT DE CALDERS

SOL.LICITUD PER AJUTS A L’ESCOLARITZACIÓ I AJUTS PER A LA
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. CURS 2020-2021.
1. Dades identificatives del sol·licitant (pare/mare/tutor)
Nom i cognoms:
Data de naixement:
Adreça:
Població:
Telèfon/s de contacte:

DNI:

Codi postal:

2. Dades del/s beneficiari/s (infant/s)
Nom i cognoms

Centre escolar

Curs

Activitat
extraescolar

3. SOL·LICITO
-

Els ajuts individuals per a l’escolarització (curs 2020-2021) en concepte de
llibres i material escolar, sortides i colònies.
Els ajuts individuals per a la realització d’activitats extraescolars organitzades
per l’AMPA de l’Escola Anton Busquets i Punset i/o l’Ajuntament de Calders.

-

-

A l’Ajuntament de Calders a fer les consultes adients als organismes que es
consideri necessari per acreditar la condició de beneficiari així com per accedir
a les dades relatives als membres de la unitat familiar que siguin necessàries
per a la comprovació de l’esmentada situació.
A l’Ajuntament de Calders a la cessió de les dades necessàries, a aquelles
administracions públiques o entitats implicades en el procés de gestió dels
ajuts.

5. DECLARO
-

Que totes les dades assenyalades són certes i que accepto les bases de la
convocatòria. A més, manifesto el compromís d’assumir el pagament de la
diferència entre l’ajut atorgat i el cost total de la despesa d’escolarització i
activitats extraescolars en cas de ser-ne beneficiari.
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4. AUTORITZO

AJUNTAMENT DE CALDERS
6. DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

DNI/NIE vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que integren la
unitat de convivència.
Volant de convivència actualitzat que acrediti la residència a l’habitatge de totes
les persones que integren la unitat de convivència.
Fotocòpia del llibre de família.
En cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació
acreditativa d’aquest fet.
Justificant d’ingressos de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat de
convivència en edat laboral. Els ingressos cal acreditar-los de la següent manera:
En cas de persones en actiu: Declaració de la renda corresponent a l’exercici
fiscal de l’any anterior o certificat d’imputacions de l’AEAT. En el cas de situacions
actuals molt diferents a les de l’any anterior caldrà adjuntar les quatre últimes nòmines
i l’informe de vida laboral o bé aquella documentació que es cregui oportuna per
justificar aquesta nova situació econòmica.
En cas de persones en situació d’atur: Certificació de la situació d’atur, si es
percep o no una prestació econòmica (en data actual).
En el cas de persones pensionistes: Justificant dels ingressos de la pensió.
En el cas de no disposar de justificants, caldrà aportà una declaració jurada
d’ingressos de la unitat familiar.
Rebuts de la hipoteca o lloguer i contracte, si es dona el cas.
Certificat de discapacitat, si s’escau.
Títol família nombrosa i/o monoparental, si s’escau.
Si és el cas, el conveni o la sentència de separació legal o divorci. En cas
d’incompliment de l’obligació de pagament de la pensió d’aliments, documentació
acreditativa de la reclamació de la pensió.
Fotocòpia del número de compte bancari familiar.

Calders, a ____ de ________________ de 2020

Protecció de dades
Les dades personals que facilito en aquesta sol·licitud seran tractades per l’Ajuntament
de Calders amb CIF P0803400A i adreça Plaça Major 1, 08275 Calders, amb la
finalitat de gestionar la sol·licitud d’ajuts per a l’escolarització i ajuts per a activitats
extraescolars pel curs 2020-2021.
Les dades es podran cedir a les administracions publiques i entitats implicades en el
procés de gestió dels ajuts.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al
tractament de les dades davant dels Responsable del tractament: Ajuntament de
Calders, Plaça Major 1, 08275 Calders.
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Signatura del/la sol·licitant:

