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SOL·LICITUD D’AJUTS ESPORTIVES MUNICIPALS – 
TEMPORADA 2021/2022 

 
A) Dades dels pares o tutors: 
 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal: 
 
NIF/NIE: 

 
Domicili familiar: 
 

Municipi: 

Correu electrònic:* 

 
Telèfon: 

* Tant els requeriments com les notificacions que facin referència a aquesta sol·licitud, es faran 

per via electrònica en el correu facilitat. En cas de no voler rebre aquestes notificacions marqueu 
la casella següent:      . 

 
 SI   NO         He demanat alguna altra beca municipal durant 

               2021 (Casal d’estiu o escolar). 

 
B) Dades dels alumnes pels quals es sol·licita l’ajut:  
 

Nom i cognoms: 

Data de Naixement: Esport que realitzarà: 

Entitat Esportiva: 

Cost anual de l’activitat: 

 

Nom i cognoms: 

Data de Naixement: Esport que realitzarà: 

Entitat Esportiva: 

Cost anual de l’activitat: 

 

Nom i cognoms: 

Data de Naixement: Esport que realitzarà: 

Entitat Esportiva: 

Cost anual de l’activitat: 

 
 
C) Dades Familiars: 
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Membres de la unitat familiar:   

Membres de la unitat familiar que treballen:   

Ingressos de la unitat familiar: 
 

Familiars amb discapacitat Si         No   

Família monoparental Si         No   

Família nombrosa Si         No   

 

D) Dades de la unitat familiar (majors de 16 anys no beneficiaris 
de la beca): 
 
Parentiu NIF/NIE Nom i cognoms D. Naixement Estat Civil 
Pare     
Mare     

     

     

 
E) Dades Bancàries (Codi IBAN): 
 

Titular del Compte: DNI: 

Codi IBAN: 

                        

 
Els signants DECLAREN SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 
 

• Que accepten les bases de la convocatòria per les que sol·liciten l’ajut. 

• Que totes les dades incorporades a la present sol·licitud s’ajusten a la 
realitat. 

• Que queden assabentats que la inexactitud de les circumstàncies 
declarades comportarà la denegació o revocació de l’ajut. 

 
El sotasignat/ada declara que totes les dades assenyalades son certes. 
L’Ajuntament podrà, en tot moment, fer les actuacions adequades per tal d’esbrinar la veracitat 
de les dades facilitades en aquesta sol·licitud i els ajuts seran retirats totalment o parcialment 
quan es detecti que hi ha hagut ocultació o falsedat de les dades facilitades. 
 
DATA, LLOC I SIGNATURA: 
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INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES 
 

Requisits: 
Menors empadronats al municipi de La Granada que practiquin alguna activitat 
esportiva al municipi o en algun altre municipi sempre que no hi hagi oferta en 
el propi. 
 
Especificacions: 

• Membres computables de la unitat familiar: 
o Per al càlcul de la renda anual per càpita a efectes de l’ajut, són 

membres computables de la unitat familiar el pare i la mare, el 
tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del 
sol·licitant, els germans majors de 16 anys, els oncles i els avis que 
justifiquin la seva residència en el mateix domicili que el sol·licitant 
amb el certificat de convivència corresponent. 

o Dels pares i avis es computarà la totalitat. 
o Dels fills majors de 16 anys i oncles, el 50 % en cas que no tinguin 

carregues familiars; en cas que tinguin càrregues familiars  
demostrables, no es comptabilitzarà el seu ingrés. 

 

• Concepte de la beca: Bonificació pel foment de la pràctica esportiva. 
 
Termini de presentació de sol·licituds: 

• El termini per sol·licitar l’ajut es del 13 al 19 de setembre de 2021. Les 
sol·licituds es poden presentar o be de manera presencial a l’oficina 
d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament o telemàticament a la pàgina web de 
l’Ajuntament (www.lagranada.com) 

 
Cobrament de l’ajut: 

• El pagament de la beca es farà preferentment a l’entitat esportiva, en cas 
de no ser possible, es farà directament a la persona interessada o al seu 
representant legal un cop resolta la sol·licitud i prèvia justificació de la 
despesa. 

 
 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR  
(En cas d’haver sol·licitat alguna altre beca 2021 en aquest Ajuntament, només 

caldrà aportar la documentació econòmica dels últims 3 mesos, i si hi ha hagut 
canvis en la situació familiar caldrà justificar-los amb la documentació pertinent.) 
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  a)Documentació General: 

• Fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres 

de la unitat familiar.  

• Llibre de família. 

• Volant de convivència de tot el nucli familiar expedit per 

l’Ajuntament (original i actual).  

• 6 últims rebut de lloguer o hipoteca. 

• Documentació econòmica de tots els membres de la unitat familiar 

majors de 16 anys: 

o Treballadors/es per compte aliena: nòmines dels darrers 6 

mesos. 

o Treballadors autònoms: darrera liquidació trimestral d'IRPF o 

butlletí de cotització a la Seguretat Social + declaració de 

responsabilitat dels ingressos durant els 6 mesos anterior a la 

sol·licitud. 

o Certificat de percebre o no pensions/prestacions de 

l'administració pública (Seguretat Social i Generalitat de 

Catalunya) 

o Certificat del Servei d'Ocupació de Catalunya d'acreditació 

conforme percep o no prestació d'atur. Si es percep prestació 

d'atur cal justificar el seu import en els darrers 6 mesos. 

o En cas d'impossibilitat de justificar els ingressos, declaració 

jurada d'ingressos de cada membre de la unitat de 

convivència dels darrers 6 mesos. 

  b)Documentació específica: 

• En cas de separació o divorci: sentència de separació (fotocòpia) i  

conveni regulador (fotocòpia). En cas que estigui en tràmit, cal 

presentar un document que acrediti aquesta situació (fotocòpia 

justificant d’interposició de la demanda, document notarial …). 

En cas que s’hagi establert el pagament d’una pensió, però que no 

es passi, s’ha d’acreditar amb la  fotocòpia de la denúncia d’aquest 

fet.  

• En cas de representació legal/acolliment: documentació 

acreditativa d’aquest   fet (fotocòpia). 

• En cas  que algun membre de la unitat familiar pateixi algun tipus de 

discapacitat física o  psíquica: certificats que acreditin aquestes 

circumstàncies. 
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