Annex I

SOL·LICITUD D’AJUTS
PER A LA PARTICIPACIÓ EN LES ACTIVITATS D’ESTIU 2022
Adreçat al Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

DADES DEL SOL·LICITANT TUTOR LEGAL, MARE O PARE
NOM I COGNOMS:

DNI/NIE:

ADREÇA:

CP:

TLF:

POBLACIÓ:

Si l’ajut es sol·licita per a més d’un membre de la mateixa família, s’omplirà un únic imprès.
DADES DEL/LA MENOR PER AL QUAL ES SOL·LICITA L'AJUT DE L'ACTIVITAT
1. NOM I COGNOMS:

DNI/NIE:

ENTITAT:

EDAT:

PERÍODE:

2. NOM I COGNOMS:

COST:

DNI/NIE:

ENTITAT:

EDAT:

PERÍODE:

3. NOM I COGNOMS:

COST:

DNI/NIE:

ENTITAT:

€

€

EDAT:

PERÍODE:

COST:

€

DADES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA (indicar totes les persones de la unitat)
NOM I COGNOMS

DATA NAIXEMENT

DNI/NIE

PARENTIU AMB
EL/LA MENOR

Sóc família nombrosa i/o monoparental.
Algun membre de la família té certificat de discapacitat.
Ens trobem en situació d'excepcionalitat per conflictes bèlics
AUTORITZO a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat per a consultar directament dels òrgans administratius competents
les dades que siguin necessàries en aquest procediment tant del sol·licitant com de la resta de membres de la unitat de
convivència.
DECLARO que les dades aportades en la sol·licitud de l’ajut són certes, i adjunto la documentació necessària requerida
que ho acredita.
Signatura de la persona tutora legal, mare o pare del /la menor sol·licitants de l'ajut per participació en les activitats d'estiu:

Lloc i data:
No es tramitaran sol·licituds que no estiguin degudament emplenades i amb la documentació requerida.

11

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA:
•

Sol·licitud d’ajut per a la participació en les activitats d’estiu 2022

•

Autorització per a consultar directament dels òrgans administratius competents les dades
que siguin necessàries en aquest procediment, tant del sol·licitant com de la resta de
membres de la unitat de convivència

•

L’entitat organitzadora ens facilitarà còpia de la inscripció a la activitat d’estiu

•

Rebut de lloguer o hipoteca (últims 2 mesos)

•

Declaració de la renda en el cas d’estar exempt, cal aportar certificat d’ingressos emès per
l’Agència Tributària.

•

Declaració de la renda en el cas de no haver-la realitzat aportar certificat d’imputacions,
elaborat per l’Agència Tributària.

•

En cas que qualsevol membre de la unitat familiar hagi percebut rendiments no contributius
l’any 2021, caldrà aportar la acreditació corresponent i quantia percebuda:
o Les persones que percebin PIRMI/RGC, Certificat o document acreditatiu i el
seu import 2021.
o

Prestació dependència: resolució o acreditació amb l’import 2021

o Altres document de rendiments no contributius, exemptes de l’IRPF, incapacitat
permanent absoluta i gran incapacitat, orfandat, ajuts per fills a càrrec. Resolució
o document acreditatiu de l’import 2021.
•

En cas de canvi substancial de la situació econòmica entre la Declaració de Renda
aportada i l’exercici actual, cal complementar la documentació econòmica a dalt indicada
per la que justifiqui el canvi de la situació econòmica.
o

Els supòsits que es tindran en compte seran: Pèrdua significativa dels ingressos
estables derivats de la pèrdua de feina o de la prestació d’atur.
Els justificants: s’ha d’acreditar els ingressos de cada membre de la unitat familiar
en edat laboral (nòmines, pensions prestacions d’atur, Certificat INEM oseguretat
social de no percebre cap prestació. ...) (aportació documentació dels últims
tres mesos)

Documentació per acreditar situacions específiques:
•

Conveni regulador o sentència de divorci. En cas de no cobrar la pensió establerta, la
denuncia corresponent.

•

Infants en acolliment familiar. S’acreditarà mitjançant resolució d’acolliment de la DGAIA
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BAREM DE PUNTUACIÓ
PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A ACTIVITATS D’ESTIU
Cada apartat ha d’estar justificat documental / A omplir per la comissió d’avaluació

1. DADES FAMILIARS
Per la condició legal de família nombrosa

1 punt

Família monoparental

1 punt

Acolliment familiar

1 punt

Infant/pare o mare/tutor/a o germans amb discapacitat reconeguda

1 punt

2. DADES ECONÒMIQUES
Es valoraran a partir del càlcul de la Renda per capità mensual*:
Fins el 45% de l’IRSC

4 punts

Del 45,01% al 55% de IRSC

3 punts

Del 55,01 % al 65% de l’IRSC

2 punts

Del 65,01% al 75% de l’IRSC

1 punt

* Dels ingressos familiars es descomptaran les despeses de lloguer o hipoteca de l’habitatge familiar,
sense que aquestes puguin superar l’IRSC** i es dividirà pel nombre de membres de la unitat familiar.
** Indicador de renda de suficiència de Catalunya (valor 2021: 569,12€/mes - 7.967,73€/any)

3. SITUACIONS ESPECIALS DE RISC SOCIAL
Intervenció i pla de treball de Serveis Socials

1 punt

Indicadors familiars o disfuncionalitats per motius de salut

1 punt

Incompatibilitat de la vida familiar i laboral

1 punt

Altres situacions no contemplades

1 punt

PUNTUACIÓ TOTAL
NO VALORAT PER FALTA DE DOCUMENTACIÓ
L’atorgament dels ajuts es farà per rigorós ordre de puntuació.
El fet de tenir una puntuació NO IMPLICA l’atorgament de l’ajut.
D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals,
les dades personals que ens proporcioneu seran sotmeses a un tractament automatitzat, de caràcter confidencial, en els fitxers
creats per l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat amb la finalitat de poder tramitar la vostra sol·licitud. Qualsevol altre tractament no
previst en els indicats fitxers requereix el vostre consentiment inequívoc.
Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat en els termes establerts per la legislació
vigent, mitjançant una instància, a qualsevol oficina d'atenció ciutadana o per Internet a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament
(https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica.htm)
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Annex

AUTORITZACIÓ DE LES PERSONES SOTASIGNANTS
PERQUÈ UNA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA O ENTITAT COL·LABORADORA
PUGUI RECAPTAR DADES TRIBUTÀRIES A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
RELATIVES AL NIVELL DE RENDA (IRPF)
La/es persona/es sotasignants autoritzen a l’AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT a sol·licitar de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària informació de naturalesa tributària per al reconeixement,
seguiment i control de la (s’ha d’especificar i detallar el tipus de subvenció, prestació, beca o
ajuda, en general, de què es tracti)
de què és beneficiària o possible beneficiària la persona que figura en l’apartat A de la present
autorització.
Aquesta autorització s’atorga exclusivament als efectes del reconeixement, seguiment i control de la
subvenció i/o ajuda esmentada anteriorment, i en aplicació del que disposa la Disposició Addicional
Quarta de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, per la qual es permet, prèvia autorització de la persona
interessada, la cessió de les dades tributàries que necessitin les AAPP per al desenvolupament de les
seves funcions.

INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA AUTORITZADA: DADES DE QUE DISPOSA L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
DE L’IMPOST DE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES DE L’ÚLTIM L’EXERCICI (2020)
A) DADES DEL/LA SOL·LICITANT DE L’AJUT DETALLAT QUE ATORGA L’AUTORITZACIÓ:
NOM I COGNOMS

DNI/NIE

SIGNATURA

B) DADES DELS ALTRES MEMBRES DE LA FAMÍLIA DE LA PERSONA SOL·LICITANT ELS
INGRESSOS DE LA QUAL SÓN COMPUTABLES PER AL RECONEIXEMENT, SEGUIMENT I
CONTROL DE L’AJUT (Únicament més grans de 18 anys):
NOM I COGNOMS

Olesa de Montserrat,

de Maig

DNI/NIE

de
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PARENTIU AMB
EL/LA MENOR

SIGNATURA

Annex 15

MODEL DE LA DECLARACIÓ D'ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS

DECLARACIÓ COMPLIMENTS OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES
I AMB LA SEGURETAT SOCIAL

A Olesa de Montserrat, el dia

de Maig
, amb DNI/NIE

de

, el/la senyor/a
actuant en nom propi o

com a pare/mare/tutor/a del menor (si fos el cas)

DECLARACIÓ EXPRESSA

Que declaro expressa i responsablement estar al corrent del compliment de les obligacions
tributàries i de la Seguretat Social, incloent-hi els tributs locals

I perquè així consti i surti els efectes escaients, signo la present declaració

Signatura:

Sr/a:
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Annex IV

CERTIFICAT D'ASSISTÈNCIA

ACTUACIÓ SUBVENCIONADA: CASAL D'ESTIU / ACTIVITAT ESPORTIVA 2022

En/na

amb DNI núm.

titular) de l’Entitat organitzadora

president (o
.

Informo:
Que les persones que es relacionen a continuació han gaudit de l’activitat de Casal
d’estiu/Activitat Esportiva durant l’estiu 2022 i hi han assistit en els termes acordats i l’import
de l’activitat realitzada .
COGNOMS I NOMS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES
1.
2.
3.
4.

Signatura del/la responsable de l’entitat:

Olesa de Montserrat,
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de Maig

de

Annex V

DECLARACIÓ RESPONSABLE

DECLARACIÓ RESPONSABLE

AJUTS ECONÒMICS PER A LA PARTICIPACIÓ DELS INFANTS I JOVES A LES
ACTIVITATS D’ESTIU 2022 ORGANITZADES PER LES AMPAS, ALTRES ENTITATS I/O
L’AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT

En/Na

, amb DNI

domiciliat a

,

, pare/mare del/de la

menor

, declaro responsablement

que el meu fill/la meva filla ha acudit a totes i cadascuna de les jornades corresponent a les
activitats de

, i autoritzo a l’entitat

organitzadora de les jornades perquè pugui comunicar a l’ajuntament l’assistència a les
mateixes.

Signatura:

Olesa de Montserrat,

de Maig

de

D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals,
les dades personals que ens proporcioneu seran sotmeses a un tractament automatitzat, de caràcter confidencial, en els fitxers
creats per l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat amb la finalitat de poder tramitar la vostra sol·licitud. Qualsevol altre tractament no
previst en els indicats fitxers requereix el vostre consentiment inequívoc.
Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat en els termes establerts per la legislació
vigent, mitjançant una instància, a qualsevol oficina d'atenció ciutadana o per Internet a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament
(https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica.htm)
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