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SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE LA INFÀNCIA 
I L’ADOLESCÈNCIA PER L’ANY 2021
LÍNIA 2 – Activitats extraescolars

1 Dades del / de la sol·licitant (pare, mare o tutor/a legal de l’infant o adolescent): 
Cognoms i nom DNI, NIF, NIE 

Adreça

Municipi Telèfon de contacte 

Codi postal

Adreça electrònica a efectes de notificacions 

2 Dades del / de la representant

Adreça de notificació: Sol·licitant Representant

Cognoms i nom DNI, NIF, NIE, passaport 

Adreça

Municipi Telèfon de contacte 

Codi postal

Adreça electrònica a efectes de notificacions 

3 Declaració de les persones que conformen la unitat de familiar del sol·licitant (MUF): 
Es consideraran membres computables: 

- Els/les progenitors/res o persones tutores encarregades de la guarda i protecció del/la menor:
 * En cas de divorci o separació legal dels/les progenitors/es, no es considerarà membre computable aquell progenitor/a que no convisqui amb la
   persona sol·licitant de la subvenció.
 * Nou cònjuge o persona unida per anàloga relació = Membre computable i renda inclosa dins renda familiar MUF.
 * Custòdia compartida sol·licitud ambdós progenitors/es = el/la menor beneficiari/a + ambdós progenitors/es encara que no convisquin + fills/es
   comuns/es.
* * Custòdia compartida sol·licitud 1 progenitor/a = valoració individual i parcial als dies de custòdia segons règim econòmic i conveni regulador.
 * No es considerarà membre computable la persona maltractadora per violència masclista amb sentència o resolució judicial.

- La/les persona/es menor/s, beneficiaria/es de la subvenció.
- Els/les germans/es solters/es menors de vint-i-cinc anys que convisquin en el domicili familiar.
- Els/les germans/es majors de vint-i-cinc anys, si son persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.

Nom i cognoms Data de naixement 
DDMMAAAA 

Parentiu amb el/la 
sol·licitant 

Discapacitat 



4 Declaració d’altres dades familiars específiques per a la valoració de la situació familiar 
(Bi): 

Altres situacions 

Família nombrosa Acolliment d’infant 

Casat/da  Solter/a Vidu/a Separat/da / divorciat/da 

Més d'un fill/a en edat escolar (P3 – 4t. ESO)  Família monoparental 

Menor amb risc de vulnerabilitat o exclusió social (acreditat per Serveis Socials)

Discapacitat de més d’un 33%, d’algun membre de la unitat familiar. 

 5 DECLARO amb caràcter excepcional, que: 

6 SOL·LICITO la subvenció de/ls infant/s i/o adolescents de la línia següent: 

LÍNIA 2 – Activitats extraescolars- Relació d’entitats o empreses col·laboradores 

MASNOU BASQUETBOL, LA TEATRAL, BLANCDEGUIX, PATINATGE EL MASNOU, CLUB VOLEIBOL MASNOU, ASSOCIACIÓ CARVING'S MARESME, AE 
JUNIORS MASNOU, AURUM, OWL EMOTIONS, EMMA CALVO, CLAU DE SOL, OHANA COOPERATIVA, OBERETREBO, SL (Pasbasic).

LÍNIA 2 – Activitats extraescolars- Entitat o empresa no col·laboradora

Especifiqueu quina: 

* En el cas que s’esculli l’entitat o empresa col·laboradora, AUTORITZO a l’Ajuntament del Masnou a informar a l'empresa o entitat les dades
relatives a la subvenció concedida.

Nom i cognoms (INFANT o ADOLESCENT 1): NIF/NIE 

Entitat o empresa col·laboradora Curs escolar Data naixement DDMMAAAA 

En cas de separació hi ha concedida la custòdia compartida:  Sí No 

Nom i cognoms (INFANT o ADOLESCENT 2): NIF/NIE 

Entitat o empresa col·laboradora Curs escolar Data naixement DDMMAAAA 

En cas de separació hi ha concedida la custòdia compartida:  Sí No 

Nom i cognoms (INFANT o ADOLESCENT 3): NIF/NIE 

Entitat o empresa col·laboradora Curs escolar Data naixement DDMMAAAA 

En cas de separació hi ha concedida la custòdia compartida:  Sí No 

Nom i cognoms (INFANT o ADOLESCENT 4): NIF/NIE 

Entitat o empresa col·laboradora Curs escolar Data naixement DDMMAAAA 

En cas de separació hi ha concedida la custòdia compartida:  Sí No 

La unitat de convivència SI ha tingut canvis respecte l’any 2019. 

A tal efecte, aporto: nòmines actuals, certificació oficina atur amb l’import mensual de la prestació i/o subsidi, Prestació 
social, resolució o ingrés ajut, altres.  



7 Sol·licitud del mitjà de notificació 
Les persones físiques i jurídiques obligades a relacionar-se de forma telemàtica amb l'ajuntament, rebran les 
comunicacions i notificacions electrònicament. Amb aquesta finalitat, han de fer constar el correu electrònic i el telèfon 
mòbil.
Les persones físiques no obligades han de marcar l'opció següent per tal d'autoritzar aquest sistema.

Autoritzo rebre electrònicament les notificacions d'aquest procediment. A tal efecte facilito en la present 
sol·licitud, com a dades de contacte, el correu electrònic i el telèfon mòbil.

En el cas que me’n beneficiï, demano que l’import atorgat s’ingressi al compte corrent que s’indica a continuació: 
Titular del compte: 

IBAN Entitat Oficina     CC 
E S - - -

8 Dades bancàries (a omplir només per la Línia 2  - activitats extraescolars curs 2021-2022 i  en el cas 
que el pagament de la subvenció atorgada a l'infant/s NO es faci a entitat col·laboradora)

9 DECLARO que compleixo els requisits generals i indispensables, per a les línies de 
subvenció:

- Estar empadronat/da al municipi del Masnou.
- Progenitor/a o tutor/a de l’infant/s i/o adolescent/s pels quals sol·licito la subvenció.
- Que em faig càrrec de la despesa.

10 DECLARO que compleixo els requisits específics per la línia 2 - Activitats 
extraescolars 2021 - 2022:

- Que l’infant/s i/o adolescents tenen entre 3 i 16 anys i/o cursen de P3 a 4t d'ESO.
- Que l’infant/s i/o adolescent/s estan inscrits en una extraescolar amb seu al Masnou.

- No estic sotmès a cap del supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions, de conformitat amb l’article
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

- Jo i la resta de membres de la unitat de convivència (MUF) estem al corrent de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament i amb la resta d’administracions, i amb la Seguretat Social.

- Que accepto les bases de la convocatòria per a la qual sol·licita la subvenció.
- Que totes les dades incorporades a la present sol·licitud s'ajusten a la realitat i que quedo assabentat/da que la

inexactitud de les circumstàncies declarades podrà donar lloc  a la denegació o revocació dels ajuts.
- Que acredito i autoritzo a l'Ajuntament del Masnou per a la seva comprovació i en cas de recórrer en falsedat, aquest es

reserva el dret d'exercir les accions administratives corresponents.

12 Documentació a aportar:
Per valorar aquesta sol·licitud s’ha d’acompanyar la documentació que es detalla. Així mateix, l’Ajuntament pot demanar 

documentació complementaria en cas de consideri pertinent per a tramitar l’ajut. 

Documentació a aportar en tot cas: 
 Certificat del centre prestador.
 En cas de separació o divorci: còpia de la sentència judicial amb el conveni regulador on s'especifiquin els

acord econòmics, i/o de la denúncia o la demanda judicial, en cas d'incompliment del pagament dels acords.
Si l’heu aportat anteriorment a l’Ajuntament, indicar el número de registre d’entrada: __________________

 Infants o adolescents en acolliment: Resolució d’acolliment del Departament corresponent de la Generalitat de
Catalunya.

 En cas de que algun membre de la unitat familiar no convisqui en el domicili i consti al volant de convivència,
caldrà adjuntar el document de la baixa.

 Document (certificat bancari, rebut, còpia llibreta compte corrent) on quedi constància del número de compte
client i el nom del/la sol·licitant. (Aquest només s’aportarà en cas que s’hagi omplert el camp 8 - dades bancàries)

IMPORTANT: El fet de presentar aquesta sol·licitud de subvenció, comporta que s’autoritza a l’Ajuntament del 
Masnou a la consulta i obtenció de documents (art.28.2 de la Llei 39/2015).  
En el cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament a fer aquestes consultes, el sol·licitant i la resta de membres de la 
unitat familiar (MUF), hauran de lliurar les certificacions corresponents juntament amb la sol·licitud. 

 Certificat de convivència i empadronament al municipi del Masnou.

 Ingressos obtinguts de tots el membres de la unitat familiar (MUF), exercici 2020:

o Declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF)

o Certificat prestacions exemptes de tributació.

o Certificat pensió emès per INSS.

o Certificat Renda mínima d’Inserció (RMI).

11 DECLARO que:

- -



13 Consulta i obtenció de documents elaborats per una administració: (Només marcar en cas 
que us hi oposeu)

Es presumeix que autoritzeu la consulta i obtenció de documents, si no us hi oposeu expressament o la llei especial aplicable requereix 
consentiment exprés (article 28.2, Llei 39/2015). 

NO dono el meu consentiment per a la consulta i obtenció de documents que hagin estat generats per una 
administració pública. 

DECLARO haver informat a tots els membres de la unitat familiar relacionats a continuació de la presentació d’aquesta sol•licitud, 
la qual implica l’autorització de cadascú d’ells, d’acord amb les bases de la convocatòria, i per tal que l’Ajuntament del Masnou 
pugui sol•licitar a l’AEAT i altres administracions competents, informació relativa al nivell de renda (IRPF), 
percepcions contributives i no contributives, pensions, ajuts i prestacions, dades padró d’habitants, títols de família nombrosa i 
monoparental, acreditació del grau de discapacitat, certificació d’estar al corrent de les obligacions tributàries, i qualsevol altre 
per a la resolució de la tramitació d’aquesta sol•licitud de subvenció.

Nom i cognoms

El Masnou,....... de/d' ...............................de 202..... 

Signatura, 

15 Requeriment presencial
La persona que subscriu aquesta sol·licitud, reconeix que no ha adjuntat els documents exigits per demanar la 

subvenció municipal per a la igualtat d'oportunitats de la infància i adolescència, els quals s'assenyalen amb un cercle O en l’apartat 12, 
Documentació a aportar.
D'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, disposa d'un termini de deu dies a comptar des de la data 
de presentació d'aquesta documentació per presentar els documents que manquen, amb l'advertiment que, si no ho fa així, 
es considera que desisteix de la seva petició i es dictarà resolució d'arxiu corresponent, de conformitat amb l'article 21 de la Llei 39/2015.
Signatura,

Informació bàsica sobre el tractament de dades personals
Responsable del tractament Ajuntament del Masnou 

Adreça postal. Passeig de Prat de la Riba 1, 08320 El Masnou 

Telèfon: 93 557 17 00; Correu electrònic:  ajuntament@elmasnou.cat
Finalitat del tractament Gestionar i tramitar les subvencions.
Exercici de drets dels interessats D’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició al tractament, presentant el formulari 

corresponent al registre electrònic de l’ajuntament (https://www.seu-e.cat/web/elmasnou) o 
presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, a l’adreça postal: Carrer de Roger de Flor, 23 
08320 El Masnou 

Informació addicional i ampliada Política de Protecció de Dades
https://www.elmasnou.cat/proteccio-de-dades

 Resolució de la Generalitat del títol de família nombrosa o monoparental.

 Resolució acreditativa del reconeixement del grau de discapacitat dels membres declarats a l’apartat 3
d’aquesta sol·licitud.

 Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributaries, amb la seguretat social, l’Ajuntament i altres
administracions.

NIF/NIE
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