
 

 

 

SOL⋅⋅⋅⋅LICITUD DE BEQUES PER  MATERIAL ESCOLAR I SORTIDES  
Campanya de suport a l’estudiant - Curs 2019/2020 (Educació infantil, primària i ESO) 

DADES DE LA PERSONA RESPONSABLE DE L’ALUMNE / A (mare, pare o tutor/a) 

Primer cognom Segon cognom 

Nom NIF/NIE/PASSAPORT 

Adreça   Núm. Pis Porta Codi postal 

Municipi Urbanització 

Tel. Tel. a/e 

 
DADES DE L’ALUMNE/A   

Nom  Cognoms 

Data de naixement Home  �   Dona � Nacionalitat 

Nom del centre educatiu Municipi 

Curs que farà  2019/20  

DADES DE L’ALUMNE/A   

Nom  Cognoms 

Data de naixement Home  �   Dona � Nacionalitat 

Nom del centre educatiu Municipi 

Curs que farà  2019/20  

DADES DE L’ALUMNE/A   

Nom  Cognoms 

Data de naixement Home  �   Dona � Nacionalitat 

Nom del centre educatiu Municipi 

Curs que farà  2019/20  

DADES DE L’ALUMNE/A   

Nom  Cognoms 

Data de naixement Home  �   Dona � Nacionalitat 

Nom del centre educatiu Municipi 

Curs que farà  2019/20  

DECLARACIÓ DE LA PERSONA SOTASIGNANT                                                                                                            

• Són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud i que quedo assabentat/ada que la inexactitud de les 
circumstàncies declarades donen lloc a la denegació o revocació de l’ajut. 

• L’incompliment dels requisits establerts en aquesta convocatòria és motiu de denegació de la sol·licitud, una vegada 
requerida la persona interessada en els termes establerts en les Bases reguladores. 

 

Data: Castellbisbal,  ___________________________                      Signatura: 
                                                                                                   



LLISTAT DE DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA 
 

 Model normalitzat de sol·licitud 

 NIF/NIE/Passaport o passaport  dels membres computables 

 Llibre de família o altres documents que acreditin la filiació 

 Declaració de l’impost de Renda de les persones físiques (IRPF) exercici 2018  

 Si no està obligat a la declaració de l'IRPF, el Certificat d’imputacions exercici 2018  emès per l'Agència Tributària 

 En el cas que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol ingrés corresponent a rendiments no 
contributius exercici 2018 , caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d’ingressos: 

Principals Prestacions i complements que no tributen (no contributius): Renda Garantida de Ciutadania, PIRMI, Prestacions de la 
Llei de dependència, Prestacions a favor de familiar,  Indemnitzacions per acomiadament, Prestacions per acolliment familiar, 
Pensions d’aliments percebudes per part dels progenitors en virtut de decisió judicial (I totes les previstes a “Ley 35/2006, de 28 
de noviembre, del Impuesto sobre la Renda de las Personas Físicas) 

 En cas de no poder acreditar el nivell de renda familiar en cap de les anteriors circumstàncies, declaració jurada 
d’ingressos, amb l’imprès oficial 

ALTRA DOCUMENTACIÓ (si es troba en alguna de les situacions següents): 

 Carnet de família nombrosa o monoparental en vigor 

 En cas d’infants en acollida, la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència 

 En cas de situació familiar de separació de fet, el document notarial o la fotocòpia dels justificants d’interposició de 
la demanda o altres documents que demostrin aquesta situació 

  En cas de separació legal o bé de divorci, la resolució judicial que determini aquesta situació, incloent-hi el conveni 
regulador on s’especifiqui la pensió d’aliments, si és el cas 

  En cas d’incompliment de l’obligació de pagament de la pensió d’aliments, documentació acreditativa de la 
reclamació de la pensió d’aliments. 

 Rebut de l’any en curs de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge on resideixi el/la menor beneficiari/ària, o declaració 
jurada de viure en un habitatge pagant un lloguer si no es pot justificar documentalment. 

 Prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat 
atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, degudament acreditades per 
l’administració competent. 

  En cas de discapacitat d’algun membre de la unitat familiar: Certificat de discapacitat emès per un centre d’Atenció 
a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament del Benestar i Família o pels organismes competents d’altres 
comunitats autònomes 

  En cas de malaltia greu, informes mèdics o altres documents 

 En cas d’escolarització en centre privat concertat, quan sigui per resolució expressa de la Delegació Territorial 
d’Educació o del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, cal presentar-ne la resolució 

 
Informació sobre el tràmit: 
Aquesta sol·licitud presentada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Castellbisbal serà registrada al Registre d’Entrada de documents de 
l’Ajuntament de Castellbisbal i classificada per aquesta unitat de gestió per raó de la matèria i unitat orgànica tramitadora. Durant el registre del document 
se'n farà la digitalització i la incorporació al sistema corporatiu de gestió electrònica de documents i expedients, la qual cosa significa la immediata posada a 
disposició a la unitat orgànica responsable de la tramitació per la seva gestió administrativa. 
Per conèixer la unitat orgànica responsable de la seva tramitació, i l’estat de la seva tramitació, podeu adreçar-vos a l’Oficina d’Atenció Ciutadana indicant el 
número de registre de sol·licitud. 

Informació sobre les comunicacions i notificació de la resolució: 
El fet de facilitar una adreça de correu electrònic comporta que mostreu el vostre consentiment per rebre per mitjans electrònics, notificacions i/o 
comunicacions amb efectes jurídics relacionats amb aquesta sol·licitud. Si voleu rebre-les en paper marqueu a continuació:   Si esteu obligats a 
relacionar-vos amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics (art. 14, 41 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques), ens comunicarem amb vosaltres electrònicament. 
La informació completa sobre les característiques i la forma de notificació o comunicació de la resolució es pot consultar a la pròpia l'Oficina d’Atenció 
Ciutadana de l’Ajuntament de Castellbisbal i al web: 
https://oficinavirtual.castellbisbal.cat/portalCiutada/portal/literal.do?opc_id=10201&pes_cod=1&ent_id=2&idioma=2 

Informació sobre el tractament de les vostres dades personals: El responsable del tractament de les vostres dades de caràcter personal és l’Ajuntament 
de Castellbisbal amb la finalitat de disposar de les dades personals mínimes necessàries (entre d'altres: nom i cognoms, adreces personals i números de 
contacte) que permetin l’assentament de la sol·licitud al Registre d'entrada de documents de l’Ajuntament de Castellbisbal i la seva gestió administrativa per 
part del servei municipal corresponent, així com la seva conservació en arxiu públic. Es pot consultar la informació completa a l'Oficina d’Atenció Ciutadana 
de l’Ajuntament de Castellbisbal i a la Seu electrònica: https://www.castellbisbal.cat/seu-electronica/normativa-municipal/3354-proteccio-de-dades/. 

Informació sobre la consulta de documents d'altres administracions en motiu del tràmit: D'acord amb l'art. 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en motiu de la tramitació de la vostra sol·licitud l'Ajuntament pot obtenir les dades i 
documents necessaris d'altres Administracions públiques. En cas que us hi oposeu heu d'assenyalar-ho a continuació:  
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