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SUBVENCIONS ESTIU 2019 

Del 6 al 17 de maig 
 
DADES DE LA PERSONA RESPONSABLE 
 
Cognoms:......................................................................................................................... 
Nom:.......................................................  NIF/NIE vigent:............................................... 
En qualitat de: ............................................................  (mare, pare o tutor/a legal) 
Telèfons de contacte:...................................................................................................... 
Correu electrònic:............................................................................................................ 
Adreça:............................................................................................................................ 
Municipi:......................................................................              CP:................................ 
 
Exposo:  Que vista la convocatòria de subvencions destinades a infants, adolescents i 
joves de Vilanova i la Geltrú per a la participació en les activitats d’educació en el lleure 
durant l’estiu 
Sol·licito: que ens sigui concedida una subvenció per aquest estiu 2019.  
 
 
 
DADES DE L’INFANT/ ADOLESCENT (1) 
 
Cognoms:................................................................................................................ 
Nom:..................................................................  NIF/NIE vigent:............................ 
 
Marcar quina o quines línies de subvenció sol·licita: 
 

 ACTIVITAT ESTIU. Import Total de l’activitat: .................. 
(incloure els descomptes ja aplicats)  NOTA: subvenció fins a màxim 195€ i per un màxim de 4 setmanes 

 MENJADOR. Import Menjador:...................................(preu per dia) 
NOTA: Situacions de vulnerabilitat alimentària justificades per serveis socials municipals. Subvenció fins a un 
màxim de 6,20 euros/alumne/dia, IVA inclòs i per un màxim de 4 setmanes 

 SUPORT MONITORATGE INFANT/ADOLESCENT AMB DISCAPACITAT 
NOTA: Màxim 4 SETMANES, segons valoració grau de suport necessari: Suport Total: subvenció 145€/setmana 
Suport Parcial: subvenció 97 €/setmana, suport per Assessorament i  Orientació: recurs tècnic 
 
DADES DE L’ACTIVITAT ON S’HA INSCRIT 
Nom entitat organitzadora:   ................................................................................. 
Nom activitat on s’inscriu:    .................................................................................. 
Marqueu les 4 setmanes que s’ha inscrit i per les quals demana subvenció a l’Ajuntament: 
 
 □ Última setmana de juny (25/6 a 28/6) □ 1ª setmana juliol (1/7 a 5/7) 
 □ 2ª setmana juliol (8/7 a 12/7)  □ 3ª setmana juliol (15/7 a 19/7) 
 □ 4ª setmana juliol (22/7 a 26/7)  □ 5ª setmana juliol (29/7 a 2/8) 
 
 Altres dates (agost o setembre):............................................................................ 
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DADES DE L’INFANT/ ADOLESCENT (2)  
Cognoms:............................................................................................................... 
Nom:..................................................................NIF/NIE vigent:............................ 

 
Marcar quina o quines línies de subvenció sol·licita: 

 ACTIVITAT ESTIU. Import total activitat:.................. 
(incloure els descomptes ja aplicats) NOTA: subvenció fins a màxim 195€ i màxim de 4 setmanes 

 MENJADOR. Import Menjador: .................................. (preu per dia) 
NOTA: Situacions de vulnerabilitat alimentària justificades per serveis socials municipals. Subvenció fins a un 
màxim de 6,20 euros/alumne/dia, IVA inclòs i per un màxim de 4 setmanes 

 SUPORT MONITORATGE INFANT/ADOLESCENT AMB DISCAPACITAT 
NOTA: Màxim 4 SETMANES, segons valoració grau de suport necessari: Suport Total: subvenció 145€/setmana, 
Suport Parcial: subvenció 97€/setmana, suport per Assessorament i  Orientació: recurs tècnic) 

 
DADES DE L’ACTIVITAT ON S’HA INSCRIT 
Nom entitat organitzadora: .......................................................................................... 
Nom activitat on s’inscriu:  ......................................................................................... 
Marqueu les 4 setmanes que s’ha inscrit i per les quals demana subvenció a l’Ajuntament: 
 □ Última setmana de juny (25/6 a 28/6) □ 1ª setmana juliol (1/7 a 5/7) 
 □ 2ª setmana juliol (8/7 a 12/7)  □ 3ª setmana juliol (15/7 a 19/7) 
 □ 4ª setmana juliol (22/7 a 26/7)  □ 5ª setmana juliol (29/7 a 2/8) 
 
 Altres dates (agost o setembre):................................................................................... 
 
 
 
 
DADES DE L’INFANT/ ADOLESCENT  (3)  
Cognoms:............................................................................................................... 
Nom:..................................................................NIF/NIE vigent:............................ 

 
Marcar quina o quines línies de subvenció sol·licita: 

 ACTIVITAT ESTIU. Import Total Activitat:................. 
(incloure els descomptes ja aplicats) NOTA: subvenció fins a màxim 195€ i per màxim de 4 setmanes 

 MENJADOR. Import  Menjador:...................................(preu per dia) 
NOTA: Situacions de vulnerabilitat alimentària justificades per serveis socials municipals. Subvenció fins a un 
màxim de 6,20 euros/alumne/dia, IVA inclòs i per un màxim de 4 setmanes 

 SUPORT MONITORATGE INFANT/ADOLESCENT AMB DISCAPACITAT 
NOTA: Màxim 4 SETMANES, segons valoració grau de suport necessari: Suport Total: subvenció 145€/setmana, 
Suport Parcial: subvenció 97€/setmana, suport per Assessorament i  Orientació: recurs tècnic 

 
DADES DE L’ACTIVITAT ON S’HA INSCRIT 
Nom entitat organitzadora:  ........................................................................................... 
Nom activitat on s’inscriu: ............................................................................................ 
Marqueu les 4 setmanes que s’ha inscrit i per les quals demana subvenció a l’Ajuntament: 
 □ Última setmana de juny (25/6 a 28/6) □ 1ª setmana juliol (1/7 a 5/7) 
 □ 2ª setmana juliol (8/7 a 12/7)  □ 3ª setmana juliol (15/7 a 19/7) 
 □ 4ª setmana juliol (22/7 a 26/7)  □ 5ª setmana juliol (29/7 a 2/8) 
 Altres dates (agost o setembre):.................................................................................... 
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DADES DE L’INFANT/ ADOLESCENT  (4)  
Cognoms:............................................................................................................... 
Nom:..................................................................NIF/NIE vigent:............................ 
 
Marcar quina o quines línies de subvenció sol·licita: 

 ACTIVITAT ESTIU. Import total Activitat:................................. 
(incloure els descomptes ja aplicats) NOTA: subvenció fins a màxim 195€ i per màxim de 4 setmanes 

 MENJADOR. Import Menjador:...................................(preu per dia) 
NOTA: Situacions de vulnerabilitat alimentària justificades per serveis socials municipals. Subvenció fins a un 
màxim de 6,20 euros/alumne/dia, IVA inclòs i per un màxim de 4 setmanes 

 SUPORT MONITORATGE INFANT/ADOLESCENT AMB DISCAPACITAT 
NOTA: Màxim 4 SETMANES, segons valoració grau de suport necessari: Suport Total: subvenció 145€/setmana, 
Suport Parcial: subvenció 97 €/setmana, suport per Assessorament i  Orientació: recurs tècnic 

 
DADES DE L’ACTIVITAT ON S’HA INSCRIT 
Nom entitat col·laboradora i organitzadora:..................................................... 
Nom activitat on s’inscriu:.................................................................................. 
 
Marqueu les 4 setmanes que s’ha inscrit i per les quals demana subvenció a 
l’Ajuntament: 
 □ Última setmana de juny (25/6 a 28/6) □ 1ª setmana juliol (1/7 a 5/7) 
 □ 2ª setmana juliol (8/7 a 12/7)  □ 3ª setmana juliol (15/7 a 19/7) 
 □ 4ª setmana juliol (22/7 a 26/7)  □ 5ª setmana juliol (29/7 a 2/8) 
 
 Altres dates (agost o setembre):.....................................................................  
 
 
DADES DE L’INFANT/ ADOLESCENT (5)  
Cognoms:............................................................................................................... 
Nom:..................................................................NIF/NIE vigent:............................ 
 
Marcar quina o quines línies de subvenció sol·licita: 

 ACTIVITAT ESTIU. Import Total Activitat:................................. 
(incloure els descomptes ja aplicats) NOTA: subvenció fins a màxim 195€ i per màxim de 4 setmanes 

 MENJADOR. Import Menjador:...................................(preu per dia) 
NOTA: Situacions de vulnerabilitat alimentària justificades per serveis socials municipals. Subvenció fins a un 
màxim de 6,20 euros/alumne/dia, IVA inclòs i per un màxim de 4 setmanes 

 SUPORT MONITORATGE INFANT/ADOLESCENT AMB DISCAPACITAT 
NOTA: Màxim 4 SETMANES, segons valoració grau de suport necessari: Suport Total: subvenció 145€/setmana, 
Suport Parcial: subvenció 97 €/setmana, suport per Assessorament i  Orientació: recurs tècnic 
 
DADES DE L’ACTIVITAT ON S’HA INSCRIT 
Nom entitat col·laboradora i organitzadora:..................................................... 
Nom activitat on s’inscriu:.................................................................................. 
Marqueu les 4 setmanes que s’ha inscrit i per les quals demana subvenció a 
l’Ajuntament: 
 □ Última setmana de juny (25/6 a 28/6) □ 1ª setmana juliol (1/7 a 5/7) 
 □ 2ª setmana juliol (8/7 a 12/7)  □ 3ª setmana juliol (15/7 a 19/7) 
 □ 4ª setmana juliol (22/7 a 26/7)  □ 5ª setmana juliol (29/7 a 2/8) 
 Altres dates (agost o setembre):.....................................................................  
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DADES DE L’ESTRUCTURA DE CONVIVÈNCIA1 
 
Total de persones de la unitat familiar majors de 16 anys: ............................................................ 
Total de persones de la unitat familiars menors de 16 anys:  ....................................................... 
 
Unitat de convivència en seguiment de Serveis Socials Municipals: □ Sí  □ NO 
 
INFORMACIÓ ECONÒMICA I LABORAL DELS MAJORS DE 16 ANYS 
 

Cognoms Nom Parentiu2 Estat civil3 Situació4 
laboral 

Ingrés en 
concepte de 

Ingressos 
bruts/mes 

(pagues extres 
incloses) 

      
€ 

      
€ 

      
€ 

      
€ 

      
€ 

      
€ 

      
€ 

SUMA TOTAL INGRESSOS UNITAT DE CONVIVÈNCIA  € 

 
 
INFORMACIÓ DESPESES HABITATGE 
 
LLOGUER  

 € 

HIPOTECA  
NO TENIM DESPESES 
HABITATGE 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 S’entén 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, guàrdia 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 
2 Parentiu: Pare, Mare, Parella, Àvi, Àvia, Oncle, Tieta, Germà, Germana, Cosí, Cosina, altres. 
3 Estat Civil: Solter/a, Casat/da, Vidu/a, Divorciat/da, Separat/da, parella de fet, altres.  
4 Situació Laboral: treballador fix, autònom, aturat, estudiant, pensionista, treball eventual, altres.  
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DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR 

 
���� Preinscripció (facilitada per qui organitza l’activitat d’estiu) 
���� Ingressos econòmics de TOTS ELS MAJORS DE 16 ANYS que convisquin amb la 

persona sol·licitant.  
���� Despeses d’habitatge: Fotocòpia dels dos darrers rebuts pagats hipoteca o lloguer.  
���� En cas de no disposar de rebuts habitatge: Declaració jurada despesa habitatge.  
���� Situació laboral de TOTS ELS MAJORS DE 16 ANYS que convisquin amb la persona 

sol·licitant  
���� TREBALLADOR FIX Fotocòpia de les dues últimes nòmines 
���� TREBALLADOR EVENTUAL Fotocòpia de les dues últimes nòmines i contracte de treball 
���� AUTÒNOM Fotocòpia de la declaració de renda 2018 

���� ATUR AMB PRESTACIÓ 
Fotocòpia certificat de OTG (oficina de treball Generalitat) 
acrediti situació atur, amb indicació de l’import 

���� ATUR SENSE PRESTACIÓ 
ECONÒMIQUES 

Fotocòpia de la targeta de demanda de treball OTG 
Fotocòpia informe de vida laboral (901 50 20 50) 
(https://sede.seg-social.gob.es/ciutadans)  
En cas de no poder-ho acreditar: Declaració jurada  

���� ESTUDIANT+ 16 ANYS 
Fotocòpia informe de vida laboral (901 50 20 50)  
https://sede.seg-social.gob.es/ciutadans)  

���� PENSIONISTA 
Fotocòpia resum dels ingressos anuals, amb l’import (Institut 
nacional de la seguretat social: Rbla. principal, núm. 86)  

���� ALTRES D’INGRESSOS 
Fotocòpia del document que acrediti els ingressos  o 
declaració jurada d’ingressos de la unitat de convivència 

 
���� Divorci o separació dels progenitors: Fotocòpia de la resolució judicial i conveni 

regulador. En cas d’incompliment de pagament de la pensió d’aliments caldrà aportar la 
reclamació (còpia de la denúncia o de la demanda judicial).  

���� Certificat del grau de discapacitat del sol·licitant o familiars: Dictamen de valoració del 
grau de discapacitat, certificat ICASS (o òrgan que correspongui) o carnet discapacitat (igual 
o major a 33%)  

���� Autorització de dades personals. En cas de sol·licitar subvenció per cobrir part del 
monitoratge de suport per infants/adolescents amb discapacitat. 

���� Pensió derivada de la seva discapacitat: Fotocòpia resum dels ingressos anuals (Institut 
Nacional de la seguretat social -Rambla Principal, 86) 

���� Si no cobra pensió derivada de la seva discapacitat: Fotocòpia certificat (Institut Nacional 
de la Seguretat Social -Rambla Principal, 86) on s’especifiqui que no rep cap pensió. 

���� Famílies nombroses i  monoparentals: El carnet corresponent. 
���� Violència de gènere: Acreditació de la situació mitjançant la presentació, com a mínim, d’un 

dels documents següents: sentència, tot i que encara no hagi guanyat fermesa, que declari 
que la dona ha patit alguna de les formes de violència / ordre de protecció vigent / atestat 
elaborat per les forces i cossos de la seguretat que ha presenciat directament alguna 
manifestació de violència masclista / informe del ministeri fiscal / informe de l’institut català 
de les dones/ qualsevol altre document establert per disposició legal.  
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ALTRES OBSERVACIONS A TENIR EN COMPTE: 
 

 
 

 
 
La persona sotasignant DECLARA que: 
 

 Que totes les dades d’aquesta sol·licitud són absolutament certes i que es poden 
demostrar amb els documents que s'adjunten. 

 Que està al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.  
 Que és coneixedora de les condicions que regulen aquesta convocatòria. 

 
La persona sotasignant AUTORITZA a que: 
 

� La Regidoria d’infància, adolescència i joventut pugui demanar informes que s'estimin 
oportuns sobre la situació familiar a Serveis Socials Municipals. 

� L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pugui consultar dades que siguin necessàries per 
tal de comprovar-ne la veracitat. 

� L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pugui ingressar els diners (en cas de que es 
concedeixi la subvenció) directament a l'entitat organitzadora de l'activitat d'estiu.  

� L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en cas que convingui, pugui cedir dades a les 
entitats organitzadores de les activitats d’estiu, quan sigui estrictament necessari. 

 
 

SIGNATURA 
 

DNI/NIE vigent :.............................................  
      Nom i Cognoms: ........................................... 
 
       Vilanova i la Geltrú, a ........ de maig de 2019 
 
 
NO s’admetran sol·licituds que no tinguin degudament emplenats els espais de dades familiars, 
econòmiques, dades per cadascun dels infants/adolescents i dades de les activitats. Tampoc 
s’acceptaran sol·licituds si manca el document de preinscripció i la fotocòpia del rebut de 
pagament del 25% del cost total de la inscripció de cadascun dels infants/adolescents.  
 

 
Revisió i atenció personalitzada prèvia a la presentació al registre  

 
Horari: del 6 al 17 de maig, de 10h a 14h, i el 16 i 17 de maig, de 16h a 18 h. 
Lloc: 2n pis Casa Olivella (Pl. de la vila, 12) 

 
 
 
 

AVÍS LEGAL 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 es garanteix la 
confidencialitat en relació a les peticions efectuades en aquell àmbit l’ens local on es faci la petició, així com de qualsevol de les 
seves dades personals facilitades, essent utilitzables les mateixes, estrictament, per a les finalitats per a les quals han estat 
facilitades.  Les dades personals esmentades seran guardades i custodiades amb confidencialitat i en cap cas seran tractades per 
a una finalitat diferent de la pròpia. Us informem que el responsable del tractament de les dades personals és l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú (plaça de la Vila, núm.8, 08800), davant del qual podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, 
oposició, limitació i portabilitat per escrit o bé per correu electrònic a l’adreça: dpd@vilanova.cat 


