
     Número de registre: 

F. Carta d’autorització de pagament i  compromís com a beneficiari/a d’ajuts socials en concepte d’activitats d’escola 
de música i teatre del curs 2020-2021. 

A)Per alumnes majors de 18 anys: 
En/Na         , amb DNI    
B) Per alumnes menors de 18 anys  
En/Na         , amb DNI   com a pare/mare o tutor/a 
de: 

Nom i cognoms de l’alumne Curs escolar 
2018-2019 

Entitat (organitzadora homologada) 

   

   

   

   

D’acord amb les bases d’ajuts socials de l’Ajuntament de Sant Celoni i la convocatòria per l’any 2020, aprovada per Resolució 
d’alcaldia de 6 de març de 2020. 

Declaro que, 

1. He estat informat/da de les condicions d’accés i de beneficiari/a de l’ajut social. 

2. Mitjançant la signatura d’aquest document, cedeixo el dret de cobrament de l’ajut que em sigui reconegut a favor de 
l’entitat organitzadora homologada indicada en el mateix. 

Em comprometo a, 
 Com a pare/mare/tutor/a: 

1. Avisar en cas de no assistència a les activitats. 
2. Arribar puntualment a l’hora de començar l’activitat. 
3. Acompanyar i recollir-lo/la a l’activitat. 
4. Ingressar a l’entitat gestora la part restant de l’import no becat, en el termini màxim d’un mes. 

Que el meu fill/a o tutelat actuarà amb: 
1. Bon comportament i aprofitament de l’activitat. 
2. Respectar el personal de l’entitat. 
3. Fer bon ús del material i les instal·lacions. 

Com a alumne/a (alumnes majors de 18 anys): 
1. Avisar en cas de no assistència a les activitats. 
2. Arribar puntualment a l’hora de començar l’activitat. 
3. Bon comportament i aprofitament de l’activitat. 
4. Respectar el personal de l’entitat. 
5. Fer bon ús del material i les instal·lacions. 
6. Assumir la part restant de l’import no becat. 

En cas que no es compleixin els requisits de concessió i compromisos de l’ajut durant la vigència del mateix (que inclou des de l’acord de concessió 
a l’acord de pagament ), queda assabentat/da que es perdrà el dret a rebre l’ajut, acordant-se la baixa i revocació del mateix . 

Signatura pare/mare/tutor/a, 

Sant Celoni,  de     de     

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades 
de caràcter personal s’incorporen al fitxer Educació, del que és responsable l’Ajuntament de Sant Celoni, amb la finalitat de gestionar les  diferents activitats de 
prestació del servei públic d’educació que realitza l’Ajuntament en exercici de les seves competències educatives. Les vostres dades no seran cedides a persones 
físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment excepte si ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició mitjançant una instància a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, al C/Campins, 24, acompanyant còpia del seu DNI. 

 

     

         Número de registre: 

Convocatòria ajuts socials any 2020 de l’Ajuntament de Sant Celoni 

• Ajuts socials en concepte d’activitats d’escola de música i teatre per el curs 2020-2021 
 
 
A. Dades del sol·licitant (pare, mare, tutor/a o representant legal del menor) 

Nom i cognoms del sol·licitant:       NIF/NIE:   
Adreça:              
Codi postal:    Municipi:        
Telèfons:     Correu electrònic:    ______ 
Beneficiari/ària de renda mínima d’inserció:  Si No  

 
Sol·licitant ajuts socials any anterior:  Si No Quin tipus:       
Si es així, ha pagat l’import de la part no becada:Si No  
 
B. Dades de/dels alumnes sol·licitants de l’ajut 
 

1 

Nom i cognoms  
Data de naixement  Edat: Sexe: H  D  
Centre educatiu  Curs 2018-2019: 
Tipus ajut sol·licitat Escola de música  Escola de teatre  Import: 

2 

Nom i cognoms  
Data de naixement  Edat: Sexe: H  D  
Centre educatiu  Curs 2018-2019: 
Tipus ajut sol·licitat Escola de música 

 
Escola de teatre  Import: 

3 

Nom i cognoms  
Data de naixement  Edat: Sexe: H  D  
Centre educatiu  Curs 2018-2019: 
Tipus ajut sol·licitat Escola de música  Escola de teatre  Import: 

4 

Nom i cognoms  
Data de naixement  Edat: Sexe: H  D  
Centre educatiu  Curs 2018-2019: 
Tipus ajut sol·licitat Escola de música  Escola de teatre  Import: 

 

ð Aquest any 2020 ha sol·licitat ajuts de llibres, activitats d’estiu, o altres 

Si es així, quin tipus:           

 

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades 
de caràcter personal s’incorporen al fitxer Educació, del que és responsable l’Ajuntament de Sant Celoni, amb la finalitat de gestionar les  diferents activitats de 
prestació del servei públic d’educació que realitza l’Ajuntament en exercici de les seves competències educatives. Les vostres dades no seran cedides a persones 
físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment excepte si ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició mitjançant una instància a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, al C/Campins, 24, acompanyant còpia del seu DNI. 

 

  

  
  

  

  

  

 
 

  

  

  

  



C. Documentació tributària, econòmica i/o social 

• Dades personals i signatura dels membres de la unitat de convivència (majors de 16 anys) autoritzen a 
l’Ajuntament de Sant Celoni a sol·licitar al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya informació de caràcter 
tributari, econòmic i/o social per al reconeixement, seguiment i control de la sol·licitud de prestació econòmica. 

• Aquesta autorització s’atorga exclusivament a l’efecte del reconeixement, seguiment i control de la prestació 
econòmica esmentada i en aplicació del que disposa la disposició addicional quarta de la Llei 40/1998,que manté 
la seva vigència desprès de la entrada en vigor del Reial decret legislatiu 3/2004, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de l’impost de la renda de les persones físiques, i en l’article 95.1.k) de la Llei 58/2003, general 
tributària, que permeten  amb l’autorització prèvia de l’interessat, la cessió de les dades econòmiques i socials 
que les administracions publiques necessitin per al desenvolupament de les seves funcions. 

AUTORITZACIÓ TIPUS ADMINISTRACIÓ 
 Volant d’empadronament i de convivència Ajuntament de Sant Celoni 
 Impost sobre la Renda de les persones físiques Agència Estatal d’Administració 

Tributària 
 Compliment d'obligacions tributàries per rebre ajuts i 

subvencions públiques 
Agència Estatal d’Administració 
Tributària 

• La/es persona/es sotasignants autoritzen a l’Ajuntament de Sant Celoni a sol·licitar al Consorci d’Administració 
Oberta de Catalunya les següents dades de caràcter tributari, econòmic i/o social. Amb aquesta autorització el 
sol·licitant queda exempt d’aportar la documentació en paper. (Cal signar tots els membres de la unitat familiar) 

Parentiu Nom i cognoms NIF/NIE Signatura 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

    
• Les persones sotasignats declaren haver obtingut durant l’any ingressos NO DECLARATS a l’Impost de la Renda 

de les Persones físiques (IRPF)        

Parentiu Nom i cognoms NIF/NIE Signatura Import 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
• Els signants declaren sota la seva responsabilitat que les dades incorporades en aquesta sol·licitud s’ajusten a la 

realitat.L’autorització concedida per cada signant pot ser revocada en qualsevol moment mitjançant escrit dirigit 
a l’Ajuntament de Sant Celoni. 

D. Documentació social i/o econòmica  a aportar segons les causes específiques (original i fotocòpia) 

ð DNI/NIF/NIE (en el cas que hagi canviat de document) 
ð Rebut de lloguer o préstec hipotecari actual (darrer rebut pagat) 
ð En cas de representant legal i/o acolliment del menor, documentació acreditativa d’aquest fet 
ð En cas de separació legal, la resolució judicial que determina aquesta situació, i conveni regulador 
ð En cas d’incompliment de l’obligació del pagament de la pensió d’aliments, la denúncia actualitzada 
ð Acreditació  família monoparental o nombrosa tipus especial 
ð Certificat de discapacitat d’un o més membres familiars 
ð Certificat de reconeixement de dependència. 
ð Certificat respecte prestacions que es perceben o bé negatiu.( en cas de tots els membre a l’atur) 

E. Dades a emplenar per l’Administració local 
 

• Taula valoracions criteris econòmics i socials 
 

A Nombre de membres de la unitat familiar  
B Total ingressos anuals de la unitat familiar  
C Quantia familiar mensual (B/12 mesos)  
D Despeses mensuals lloguer (màxim 569,12€) / hipoteca (màxim  853,68€)  
E  Total renda neta mensual (C – D)  
F % ajut valoració econòmica (A = E segons taula IRSC)  
G % ajut valoració social (segons comissions socials)  

 
• Taula criteris econòmics segons l’IRSC 2019 
 

Composició Unitat 
de Convivència IRSC 2019 

Situació econòmica segons l’IRSC 
30% de l’ajut 50% de l’ajut 60% de l’ajut 

Ingressos entre el 100% i 
el 66,6% de l’IRSC 

Ingressos entre el 66,6% i el 
33,3% de l’IRSC 

Ingressos inferiors al 33,3% 
de l’IRSC 

Un membre 569,12 € De 569,12 € a 379,04 € De 379,03 € a 189,52€ De 189,51 €  a 0 € 
Dos membres 739,86 € De 739,86 € a 492,75 € De 492,74 € a 246,38€ De 246,37 € a 0 € 
Tres membres 910,59 € De 910,59 € a 606,46 € De 606,45 € a 303,23€ De 303,22 € a 0 € 
Quatre membres 1.081,33 € De 1.081,33 € a 720,17 € De 720,16 € a 360,09€ De 360,08 € a 0 € 
Cinc membres 1.252,06 € De 1.252,06 € a 833,88 € De 833,87 € a 416,94€ De 416,93 € a 0 € 
Sis membres o més 1.422,80 € De 1.422,80 € a 947,59€ De 947,58 € a 473,80€ De 473,79 € a 0 € 
 

 

 

 

 

 

 

• Les persones sotasignats declaren haver obtingut durant l’any ingressos NO DECLARATS a l’Impost de la Renda 
de les Persones físiques (IRPF)        

Parentiu Nom i cognoms NIF/NIE Signatura Import 
 
 

    

 
 

    

 

 

 


