SOL·LICITUD DE BECA
en concepte d’escolarització a la Llar d’infants La Baldufa, casals municipals i piscina
municipal.
1. DADES DEL PARE/MARE O TUTOR/A LEGAL DEL/LA BENEFICIARI/ÀRIA
Nom i cognoms:

DNI/NIE/Passaport:

Adreça:
Població:

Codi postal:

Telèfon:
Núm. Sol·licitud:
2. DADES DE/DELS BENEFICIARI/S
Nom i cognoms:
Data de naixement:

DNI/NIE/Passaport:
Beca/ques:

Nom i cognoms:
Data de naixement:

Beca/ques:

Piscina

Llar d’infants

Casal

Piscina

DNI/NIE/Passaport:
Beca/ques:

Nom i cognoms:
Data de naixement:

Casal

DNI/NIE/Passaport:

Nom i cognoms:
Data de naixement:

Llar d’infants

Llar d’infants

Casal

Piscina

DNI/NIE/Passaport:
Beca/ques:

Llar d’infants

Casal

Piscina

3. DOCUMENTACIÓ BÀSICA ACREDITATIVA
□ Fotocòpia del NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar relacionats en l’apartat anterior o
fotocòpia del llibre de família, en cas de no tenir-ne. En cas de presentar NIF o certificat de registre de
ciutadà de la Unió Europea, caldrà adjuntar fotocòpia del passaport o document on consti la
fotografia.
□ Fotocòpia del llibre de família.
□ Volant de convivència actual, expedit per l’Ajuntament de Quart.
□ Justificació dels ingressos de tots els membres majors de 16 anys de la unitat familiar fins a 2n grau
de consanguinitat (nòmines, pensions, prestacions d’atur, subsidis...)

En cas de no poder justificar ingressos:
□ Certificat expedit per l’INSS indicant que no és perceptor de cap prestació.
□ Certificat expedit pel SEPE (Servicio Público de Empleo) indicant que no és perceptor de cap
prestació.
□ Certificat emès pel departament de Benestar i Família de la Generalitat indicant que no és perceptor
de cap prestació.

4. DOCUMENTS COMPLEMENTARIS DE SITUACIONS ESPECIFIQUES DE LA
UNITAT FAMILIAR
□ Fotocòpia del títol de família nombrosa.
□ Fotocòpia del títol de família monoparental.
□ Fotocòpia de la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència.
□ Fotocòpia de la resolució o targeta acreditativa de discapacitat de l’alumne/a o germans.
□ Fotocòpia del conveni regulador de la sentència de separació o divorci o acta final de mediació del
Departament de Justícia.
Tots els títols i/o resolucions hauran d’estar vigents en el moment de la presentació. Aquestes
situacions no es puntuaran sense el document acreditatiu corresponent.

5. EL SIGNATARI DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT I AMB EFECTES
PER A TOTA LA UNITAT FAMILIAR
→ Que accepten les bases de la convocatòria per a la qual sol·liciten l’ajut i que totes les dades
incorporades en la mateixa són certes i s’ajusten a la realitat.
→ Que queden assabentats que la falsedat, la inexactitud o l’ocultació de les dades i/o circumstàncies
declarades podrà comportar la denegació o revocació de l’ajut.
→ Que autoritzen a l’Ajuntament de Quart a realitzar el pagament de l’import corresponent, en cas de
resultar beneficiari de l’ajut econòmic per assistir a la Llar d’infants La Baldufa, casals municipals i/o
piscina municipal.
→ Que autoritzen a l’Ajuntament de Quart a obtenir d’altres administracions públiques les dades de la
persona sol·licitant i de la resta de membres de la unitat familiar que siguin necessàries per
determinar la renda familiar, altres dades socials i comprovar la veracitat de les dades aportades a
efectes d’aquest ajut.

Signatura del pare/mare o tutor/a legal:

Data:

