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DADES DE L’ACTIVITAT 
 
Entitat Organitzadora : __________________________________ 

  
          Casal     Campament     Activitat Esportiva 
         Colònies      Ruta      Altres __________________ 

 

DADES DE L’INFANT / ADOLESCENT 

Nom i Cognoms:       Data naixement:     

NIF/ NIE de l’infant/ adolescent:        

Adreça:         Telèfons de contacte:    

 
DADES DE L’ESTRUCTURA DE CONVIVÈNCIA 

 
TOTAL MEMBRES UNITAT DE CONVIVÈNCIA _________________ 

Nombre fills/filles (menors de 16 anys)          _________ 

1 S’entèn per unitat de convivència el conjunt de persones que formen la família nucli. La unitat de 
convivència pot estar integrada per les persones i respectives parelles que tinguin atribuïda la pàtria 
potestat, guarda i custòdia o l’acolliment de l’infant/ adolescent per resolució administrativa o judicial. 
També les parelles que convisquin de forma continuada, o matrimonial, amb el pare o la mare del /la 
menor. 
 

DADES ECONÒMIQUES 
 

INGRESSOS PRIMER RESPONSABLE  € nets mensuals 

INGRESSOS SEGON RESPONSABLE  € nets mensuals 

ALTRES INGRESSOS  € nets mensuals 

TOTAL INGRESSOS . ... ... ... ... ... ... ...   € nets mensuals 
DESPESES HABITATGE HABITUAL  € mensuals 
 � hipoteca  � lloguer  

 
INGRESSOS ALTRES MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR 

Nom Cognoms Parentiu Situació 
laboral 

Ingressos € nets 
mensuals 

     

     

     

     
Parentiu: avi, avià, oncle, tieta, germà, germana, cosí, cosina... 
Situació laboral: treballador fix, eventual, autònom, atur, estudiant, pensionista, ,...

 
 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú                       Període de sol·licitud: del 5 al 16 maig 2014 
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)                    de dilluns a divendres, de 9 a 19 h 

 

(a emplenar per l’Ajuntament) 

 
Data d’entrada  _____________ 
 
Núm. d’ordre _____________ 
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DADES DELS RESPONSABLES DE L’INFANT / ADOLESCENT 

 

PPRRIIMMEERR  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  PARENTIU ESTAT CIVIL SITUACIÓ LABORAL 
 
COGNOMS___________________ 
 
NOM          ___________________ 
 
NIF/NIE_______________________ 

 
�Pare/mare 

� Tutor/tutora 
�______________ 

 � Solter/a 

� Casat/ada 

� Vidu/vídua 

� Divorciat/ada 

� Separat/ada 

� Parella de fet 

 � Treb. fix          � Treb. eventual 
� Autònom/a   � Estudiant/a 
� Atur                � Pensionista 
� Treball domèstic 
� Altres _____________ 

 

SSEEGGOONN  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  PARENTIU ESTAT CIVIL SITUACIÓ LABORAL 
 
COGNOMS___________________ 
 
NOM          ___________________ 
 
NIF/ NIE____________________ 
 

 
�Pare/mare 

� Tutor/tutora 
�______________ 

 � Solter/a 

� Casat/ada 

� Vidu/vídua 

� Divorciat/ada 

� Separat/ada 

� Parella de fet 

 � Treb. fix            �Treb. eventual 

� Autònom/a    � Estudiant/a 
� Atur                 � Pensionista 
� Treball domèstic 
� Altres _____________ 

OBSERVACIONS 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
La persona sotasignada  DECLARA:  

1. Que totes les dades que figuren en aquesta sol·licitud són les sol·licitades, que són 
absolutament certes i que es poden demostrar amb els documents que s’adjunten. 

2. Que és coneixedora de les condicions que regulen aquesta convocatòria. 
3. Que AUTORITZA a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a consultar les dades que siguin 

necessàries per tal de comprova-ne la veracitat. 
4. Que AUTORITZA a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a ingressar els diners, en cas de 

concessió de l’ajut, directament a l’entitat organitzadora de l’activitat d’estiu.  
 

Signatura 
 
 
 

 
Nom i cognoms           Data    
 

 
 
Les dades de caràcter personal que consten en la present sol·licitud i els documents aportats són tractats i incorporats en 
un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, d’ara endavant, el responsable del fitxer. La persona titular 
de les dades o qui la representi legalment en consent expressament la cessió a les entitats que organitzin activitats d’estiu 
i als monitors/monitores que efectuïn el servei. Conforme a allò disposat als articles 15 i 16 de la Llei orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició a la plaça de la Vila, 8 de Vilanova i la Geltrú.  


