
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ D'AJUT INDIVIDUAL EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA PER LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS- CURS 2020-2021

Nom i cognoms: DNI/NIE:

Adreça:

Codi Postal: Població:

Telèfon mòbil: e-mail:

Nom de l'infant o jove pel que es sol·licita l'activitat

3. Sol·licito

Activitat sol·licitada Entitat que realitza l'activitat

Curs escolaritzat 2020-2021

Cost de la matrícula Cost de la quota mensual Nombre de quotes mensuals:

Import sol·licitat

Ajut individual per la realització d’una activitat extraescolar durant el curs 2020-2021, organitzada per entitats inscrites en el 
Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Torelló i per empreses que gestionen serveis municipals.

4. Autoritzo

1. Dades de la persona sol·licitant (pare/mare o tutor/a legal)

2. Dades de la convocatòria

A l’Ajuntament de Torelló perquè pugui sol·licitar a les administracions tributàries competents les dades relatives a la renda o 
al nivell d’ingressos del sol·licitant.
A l’Ajuntament de Torelló, en cas que resulti beneficiari, obtingui de forma directa l’acreditació d’estar al corrent de les 
obligacions tributàries i a fer les consultes adients que es consideri necessari.
A Serveis Socials del municipi a realitzar un informe acreditatiu.
A rebre notificació electrònica de tots els actes d'aquest procediment en aplicació del que disposa la Llei 39/2015. Amb 
aquesta finalitat facilito l'adreça electrònica i el telèfon mòbil, en aquesta sol·licitud. 

5. Declaro sota la meva responsabilitat que reuneixo els requisits, per a ser beneficiari/a, previstos a l’article 13 de la 
Llei 38/2020, de 18 de novembre, General de Subvencions i que són els següents:

- No haver estat condemnada mitjançant sentencia ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts 
públics. 
 
- No haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarada insolvent en qualsevol procediment, haver-se declarat en 
concurs, estar subjecta a intervenció judicial o haver estat habilitada d’acord a la Llei Concursal  sense que hagi finalitzat el 
període d’inhabilitació fixat a la sentència en qualificació de concurs.  
 
 

ENS-ext-001 
 



- No haver donat lloc, per causa de què haguessin estat declarades culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte 
celebrat amb l’Administració. 
  
- No trobar-se la persona física en alguns dels supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos 
dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del personal al Servei de les Administracions Públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes regulats 
a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes establerts a la mateixa o a la normativa 
autonòmica que reguli aquestes matèries. 
 
- Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per les disposicions 
vigents, en la forma que es determini reglamentàriament. 
 
- No tenir la residencia fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal. 
  
- Trobar-se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament. 
 
- No haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons aquesta llei o 
la Llei General tributària. 

6. Declaro

Que tinc la guarda custòdia del fill o filla pel qual sol·licito l’activitat.

Que no percebo altres ajuts de departaments de l’Ajuntament o altres organismes o administracions pel mateix concepte 
establert en aquesta convocatòria.

Que he percebut altres ajuts de departaments de l’Ajuntament o altres organismes o administracions públiques pel mateix 
concepte establert en aquesta convocatòria:

Import de la subvenció rebuda:

Administració que ha atorgat la subvenció:

Que com a mínim un dels membres de la unitat familiar està afectat per un ERTO.

Que accepto les bases de la convocatòria: el pagament de l’import subvencionat es realitzi directament a l’entitat 
organitzadora de l’activitat extraescolar.

Que es notifiqui a l’entitat organitzadora de l’activitat extraescolar la resolució  de l’expedient.

Que les dades d’aquesta sol·licitud i la documentació adjuntada són verídiques.

7.Que el número total de persones de la unitat familiar és de: 

A continuació es detalla la relació de persones de la unitat familiar , MAJORS D’EDAT, per a la consulta de les seves 
dades a les administracions tributàries competents i consultes adients que es consideri necessari. 

1.Nom i cognom NIF

Data de naixament Parentiu amb l'infant/jove beneficiari

Si NoDiscapacitat Signatura

2.Nom i cognom NIF

Data de naixament Parentiu amb l'infant/jove beneficiari

Si NoDiscapacitat Signatura



Torelló, de de

Signatura del pare, mare 
o tutor legal que sol·licita 
l'ajut.

3.Nom i cognom NIF

Data de naixament Parentiu amb l'infant/jove beneficiari

Si NoDiscapacitat Signatura

4.Nom i cognom NIF

Data de naixament Parentiu amb l'infant/jove beneficiari

Si NoDiscapacitat Signatura

8. Documentació adjuntada

NIF/NIE/Passaport de les persones de la unitat familiar: en el cas que no s’hagi presentat en la convocatòria anterior i no 
estigui vigent.
Declaració de renda dels components de la unitat familiar, en el cas de no haver marcar la casella d’autorització del punt 4.
La sentència judicial en el cas de pares separats amb custodia compartida: en el cas que no s’hagi presentat en la 
convocatòria anterior i no estigui vigent.
Certificat de reconeixement de discapacitat, si s’escau: en el cas que no s’hagi presentat en la convocatòria anterior i no 
estigui vigent.
Certificat de l’empresa que s’està en situació d’ERTO, o document equivalent.

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals

Base jurídica del tractament Exercici de poders públics ( Article 6.1.e del RGPD 2016/679 )

Responsable del tractament Ajuntament de Torelló

Finalitat del tractament Gestionar i tramitar la prestació d'assistència o tractament de tipus social per a infants i joves

Exercici de drets dels 
interessats

D'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d'oposició al tractament, adreçant-vos al correu
electrònic torello@ajtorello.cat o al correu postal a l'Ajuntament  a  C/ Ges d'Avall 5, 08570, Torelló ( Barcelona )

Informació     addicional         Podeu consultar informació addicional sobre protecció de dades a la nostra pàgina web http://www.ajtorello.cat

    Consentiment exprés Mitjançant la formalització d'aquest formulari, vostè consenteix que l'Ajuntament de Torelló amb NIF P-0828500-I, 
com a responsable del tractament, processi les dades proporcionades directament per vostè.

mailto:torello@ajtorello.cat
http://www.ajtorello.cat

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ D'AJUT INDIVIDUAL EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA PER LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS- CURS 2020-2021
3. Sol·licito
Ajut individual per la realització d’una activitat extraescolar durant el curs 2020-2021, organitzada per entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Torelló i per empreses que gestionen serveis municipals.
4. Autoritzo
1. Dades de la persona sol·licitant (pare/mare o tutor/a legal)
2. Dades de la convocatòria
5. Declaro sota la meva responsabilitat que reuneixo els requisits, per a ser beneficiari/a, previstos a l’article 13 de la Llei 38/2020, de 18 de novembre, General de Subvencions i que són els següents:
- No haver estat condemnada mitjançant sentencia ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics. 
- No haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarada insolvent en qualsevol procediment, haver-se declarat en concurs, estar subjecta a intervenció judicial o haver estat habilitada d’acord a la Llei Concursal  sense que hagi finalitzat el període d’inhabilitació fixat a la sentència en qualificació de concurs.  


ENS-ext-001  
- No haver donat lloc, per causa de què haguessin estat declarades culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.
 
- No trobar-se la persona física en alguns dels supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al Servei de les Administracions Públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes establerts a la mateixa o a la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.
- Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament.
- No tenir la residencia fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.
 
- Trobar-se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament.
- No haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons aquesta llei o la Llei General tributària.
6. Declaro
A continuació es detalla la relació de persones de la unitat familiar , MAJORS D’EDAT, per a la consulta de les seves dades a les administracions tributàries competents i consultes adients que es consideri necessari. 
Discapacitat
Discapacitat
Torelló,
de
de
Discapacitat
Discapacitat
8. Documentació adjuntada
Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals
Base jurídica del tractament
Exercici de poders públics ( Article 6.1.e del RGPD 2016/679 )
Responsable del tractament 
Ajuntament de Torelló
Finalitat del tractament 
Gestionar i tramitar la prestació d'assistència o tractament de tipus social per a infants i joves
Exercici de drets dels interessats
D'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d'oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic torello@ajtorello.cat o al correu postal a l'Ajuntament  a  C/ Ges d'Avall 5, 08570, Torelló ( Barcelona )
Informació     addicional 
        Podeu consultar informació addicional sobre protecció de dades a la nostra pàgina web http://www.ajtorello.cat
    Consentiment exprés
Mitjançant la formalització d'aquest formulari, vostè consenteix que l'Ajuntament de Torelló amb NIF P-0828500-I, com a responsable del tractament, processi les dades proporcionades directament per vostè.
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