
 

 

 

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR LA SOL·LICITUD DE LES BEQUES MUNICIPALS 

PER AL SUPORT A L’ESCOLARITAT DEL CURS 2022-2023, LES ACTIVITATS 

EXTRAESCOLARS ESPORTIVES PER LA TEMPORADA  2022-23 I ELS AJUTS DE CASAL 

D’ESTIU DE 2022 

Per a poder presentar la sol·licitud tant telemàtica com presencialment caldrà descarregar, imprimir i 

emplenar el model de sol·licitud (annex 1) i signar-lo segons pertoqui. Seguidament caldrà descarregar, 

imprimir i emplenar obligatòriament els annexs 2 i 3 en relació a les dades econòmiques dels membres 

de la unitat familiar i l’annex 4 en cas de no poder acreditar ingressos  i adjuntar-los a la instància genèrica 

presentada telemàticament al web de l’ajuntament o bé portar-los impresos presencialment a l’Oficina 

d’Atenció del Ciutadà de l’Ajuntament.  

En el cas de necessitar suport per a emplenar la sol·licitud podeu demanar cita prèvia amb Serveis Socials 

trucant a l’Ajuntament.   

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia posterior al a publicació de les bases reguladores de 

la convocatòria i finalitza el 8 de juny.  

1. EMPLENAR L’ANNEX 1. SOL·LICITUD (OBLIGATORI) 

  

Introduir l’adreça 

electrònica 

permet que la 

comunicació dels 

requeriments , si 

és el cas, sigui 

més àgil 

Introduir per si 

no es pot fer 

efectiu el 

pagament a 

l’escola/AMPA

/ casal estiu / 

entitat 

esportiva 

Especificar els 

ajuts que es 

sol·liciten per a 

l’alumne/a i en 

cas de casal 

d’estiu les 

setmanes de casal 



 

Introduir les 

dades dels 

membres de la 

unitat familiar 

computables 

segons allò 

establert en les 

bases reguladores 

i especificat en el 

document 

d’informació 

general penjat al 

web municipal. 

ULL! Marcar únicament 

en el cas de NO voler 

rebre notificacions per 

mitjans electrònics 

SIGNAR MANUALMENT pel 

pare/mare/tutor/a legal 



EMPLENAR L’ANNEX 2. DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA SOL·LICITANT (OBLIGATORI).  

 
 

 
 

 

Emplenar les dades del 

pare/mare/tutor/a legal 

que presenta la 

sol·licitud i marcar el 

tipus de parentesc.  

És obligatori adjuntar 

fotocòpia del 

dni/nie/passaport. Per 

la resta de 

documentació cal 

marcar si s’adjunta en el 

cas de no poder-se 

consultar 

telemàticament o  en 

cas d’oposició expressa, 

o si bé ja s’ha aportat 

en un altre procediment 

de l’ajuntament, el qual 

caldrà especificar-se.  

 Les caselles 

ombrejades en gris i 

barrades signifiquen 

que no és possible fer—

ne la consulta 

telemàtica des de 

l’ajuntament i per tant 

que cal adjuntar la 

documentació o bé 

especificar en quin altre 

procediment ja es va 

aportar si aquesta no ha 

variat.    

 
SIGNATURA MANUAL 

de la persona sol·licitant 

de les beques 

municipals.  



2. EMPLENAR L’ANNEX 3. DOCUMENTACIÓ D’ALTRES MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR 

(OBLIGATORI).  

ATENCIÓ! CAL IMPRIMIR I EMPLENAR UNA CÒPIA D’AQUEST ANNEX 3 PER A CADA MEMBRE 
DE LA UNITAT FAMILIAR MAJOR DE 16 ANYS, DIFERENT A LA PERSONA SOL·LICITANT 

ESPECIFICADA EN L’ANNEX 2. 

 

 

Emplenar les dades del 

membre de la unitat i 

el tipus de parentesc. 

Cal imprimir una còpia 

per a cada membre.   

És obligatori adjuntar 

fotocòpia del 

dni/nie/passaport. Per 

la resta de 

documentació cal 

marcar si s’adjunta en el 

cas de no poder-se 

consultar 

telemàticament o  en 

cas d’oposició expressa, 

o si bé ja s’ha aportat 

en un altre procediment 

de l’ajuntament, el qual 

caldrà especificar-se.  

 Les caselles 

ombrejades en gris i 

barrades signifiquen 

que no és possible fer—

ne la consulta 

telemàtica des de 

l’ajuntament i per tant 

que cal adjuntar la 

documentació o bé 

especificar en quin altre 

procediment ja es va 

aportar si aquesta no ha 

variat.    

 

SIGNATURA MANUAL 

del membre de la unitat 

familiar especificat en 

aquest annex 3.  



3. EMPLENAR L’ANNEX 4. DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Cal emplenar aquest annex quan algun membre de la unitat familiar major de 16 anys no pugui 

acreditar els seus ingressos anuals.  

 

 

 


