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ANNEX 1 : SOL·LICITUD D’AJUTS PER A LA PRÀCTICA DE L’ESPORT DURANT EL 
CURS 2020-21 (Escriviu en majúscules) 
 
Informació del nucli familiar 

Adreça de la família 
      

Codi postal 
      

Municipi d’empadronament 
      

 

Telèfons de contacte 
      

Adreça electrònica 
      

 

 Nom Cognom 1 Cognom 2 DNI*/NIE 
Pare/tutor                               
Mare/tutora                         
Avi                         
Àvia                         
Avi                         
Àvia                         
Parella fet                         

*En cas de DNI el segon cognom és obligatori 
 
1. Situació econòmica: 

a) S’ha d’adjuntar la declaració jurada d’ingressos econòmics i la 
documentació que la justifica 

Calculat 
automàticament 
 

 
2. Situació familiar:  

a) Família nombrosa especial (2p) 
 
Família nombrosa general (1,5p) 

      
 
      

b) Família monoparental (1,5p)       
 

c) Família d’acollida amb resolució o document fefaent (1,5p)       
 

d) Sol·licitant o germà amb una disminució amb certificat CAD 
fins a 33% (1,5) o, 
Sol·licitant o germà amb una disminució amb certificat CAD 
superior a 33% (3p) 
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3. A valorar pels professionals dels Serveis Socials bàsics amb famílies amb 
seguiment: 

a) Família en situació de risc social amb expedient obert a 
serveis socials sota un pla de treball definit pels servies socials 
(10p) 

      
 

b) Família en situació de risc social (Casos EAIA). (25p)       
 

 
 
 
La persona signant d’aquest document, autoritza l’Ajuntament a dur a terme les 
actuacions, consultes i comprovacions que resultin necessàries davant altres 
administracions o organismes per comprovar si compleix les condicions 
requerides per accedir a l’objecte d’aquesta convocatòria, i pugui consultar-les 
durant la seva vigència. I fa declaració responsable de no tenir deutes amb 
Hisenda i la Tresoreria de la Seguretat Social. L’Ajuntament també es reserva el 
dret de sol·licitar els originals de la documentació aportada per a la seva 
verificació en qualsevol moment del procediment, així com el dret de requerir la 
documentació descrita en aquest article si no ha estat presentada en el temps i 
forma indicats. 
 
 
Jo ................................................................................... amb DNI  .........................           
Autoritzo que el benefici de l’ajuda econòmica per a pràctica de l’esport durant 
el curs 2020-21 atorgada per l’Ajuntament de Vilassar de Dalt sigui ingressat 
directament al compte bancari de les empreses/entitats col·laboradores on 
assisteix el meu fill/a. 

 
Vilassar de Dalt,       de/d’          de 2020.  

Signatura pares/mares o tutors/es legals.     
 
 
 
 
 
 
 
 


