
SOL·LICITUD D’AJUT CASAL D'ESTIU 

Dades de la persona sol·licitant

Nom i cognoms:  DNI:  

Domicili:  Codi Postal: 

Població:              Telèfons:

Adreça electrònica: 

Dades de les persones beneficiàries

Nom i cognoms:     

Data naixement:  

Nom i cognoms:     

Data naixement:  

Nom i cognoms:     

Data naixement:  

Nom i cognoms:     

Data naixement:  

 Soc beneficiari/ària d'ajut de menjador del curs actual
 VIDO

Exposa:
Que, inscriuré al/la meu/va fill/a a un dels casals d'estiu inclosos a les bases de la convocatòria.

Que, adjuntades a aquest escrit les fotocòpies de tota la documentació requerida.

Sol·licita:

Que s’examini i es valori la present sol·licitud per tal de que se’m atorgui un ajut econòmic per al casal 

d’estiu en un percentatge proporcional als punts aconseguits. 
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La persona sotasignat declara que:

• Són certes totes les dades aportades en aquesta sol·licitud
• Està al corrent amb les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social    Sí     No         

• Està en seguiment per part del Serveis Socials  Sí     No        
• A la darrera convocatòria d'ajuts de casal d'estiu va presentar la documentació obligatòria i 

complementària que es relaciona a continuació, la qual segueix essent vigent i no ha patit cap 
modificació i per tant no s'adjunta a la sol·licitud. 

  DNI/NIE de la persona sol·licitant           Conveni o sentència de divorci o separació

  Títol de família monoparental                 Títol de família nombrosa

  Resolució de reconeixement de grau de discapacitat

   Autoritzo a l'Ajuntament de la Llagosta perquè pugui fer servir novament tota la documentació obligatòria
i complementària aportada en aquesta sol·licitud, incloses les autoritzacions, en el cas de sol·licitar els ajuts 
d'escolarització del curs 2019-2020

Signatura de la persona sol·licitant,

A la Llagosta,  d  de 20
         

INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Responsable del 
tractament

Ajuntament de la Llagosta
Plaça d'Antoni Baqué, 1 - 08120 La Llagosta
Tel. 93 560 39 11 Fax 93 574 11 42  llagosta@llagosta.cat   www.llagosta.cat

Dades de contacte delegat 
de protecció de dades

dpd.ajllagosta@diba.cat
Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS
Diputació de Barcelona - Telèfon: 93 472 65 00 

Finalitat del tractament Gestionar la sol·licitud d'ajuts a casal d'estiu.

Base jurídica   Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. 
Les dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud

Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a tercers.

Drets de les persones Podeu  accedir  a  les  vostres  dades,  rectificar-les  o  suprimir-les,  oposar-vos
al tractament  i  sol·licitar-ne  la  limitació,  enviant  la  vostra  sol·licitud  a  l’adreça
de  l'Ajuntament de la Llagosta o al web www.llagosta.cat

Termini de conservació de 
les dades

Mentre es mantingui la vigència de la comunicació relacionada amb la sol·licitud.

Reclamació Podeu presentar una reclamació adreçada a  l'Ajuntament de la Llagosta a l'Oficina 
d'Atenció a la Ciutadania o a la Seu electrònica www.llagosta.cat

 LLIURAR A L'AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA
Pl. d'Antoni Baqué, 1. 08120 la Llagosta (Barcelona) Tel. 93 560 39 11. Fax. 93 574 11 42. a/e: llagosta@llagosta.cat
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DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Documentació obligatòria:

 DNI/NIE de la persona sol·licitant.
 Vida Laboral actualitzada.
 Inscripció al casal d’estiu. Aquest document s’haurà de presentar una vegada feta la inscripció al casal, 

amb independència d’aquesta sol·licitud. 

Documentació obligatòria que consultarà l'administració i no cal aportar

a) Última declaració liquidada de l’IRPF de tots els membres computables de la unitat familiar.
b) En cas de no estar obligat a fer la declaració de l’IRPF:

• Certificat d’imputacions d’ingressos que consten a l'AEAT.
• Certificat d’ingressos o certificat negatiu d’ingressos emès per l’Institut Nacional de la Seguretat 

Social.
• Certificat d’ingressos o certificat negatiu d’ingressos emès per l’OTG / SEPE.

La presentació d'aquesta sol·licitud comporta l'autorització a l'Ajuntament de la Llagosta perquè pugui
consultar tota aquella informació i documentació personal, fiscal i tributària en poder de l'Administració
Pública i que sigui necessària per a aquest tràmit. Aquesta autorització es fa extensiva a tots el membres de
la unitat familiar. Si vol denegar aquest consentiment, haurà de marcar aquesta casella   NO ACEPTO i,
en aquest cas, haurà d'aportar tota la documentació.

En cas que per qualsevol motiu l'administració no pugui consultar aquesta documentació, se li podrà 
requerir posteriorment perquè sigui vostè qui aporti els documents.

Documentació familiar i social:

 En cas d’acreditar família nombrosa o monoparental, el títol vigent.
 En cas de separació o divorci, el conveni regulador.
 En cas d'incompliment de l'obligació de pagament de la pensió d'aliments per part del pare, la 

documentació acreditativa de la seva reclamació.
 En cas de discapacitat o resolució de grau de dependència d’algun membre de la unitat familiar, el 

certificat que ho acrediti.
 Tant les famílies d’acollida com els tutors legals o les persones encarregades temporal o definitivament 

de la guarda  de les persones beneficiàries hauran d’acreditar la corresponent documentació als efectes
pertinents.

La no presentació de la documentació requerida suposarà la desestimació de l’ajut.
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