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SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS ACTIVITATS 

EXTRAESCOLARS CURS 2022-2023 
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
Cognoms:  

Nom:  NIF/NIE vigent:  

En qualitat de: (mare, pare o tutor/a legal) 
Telèfon de contacte:  Mòbil de contacte:  

Correu electrònic:  

Adreça:  

Municipi:  Codi Postal:  
Exposo:  Que vista la convocatòria de subvencions destinades a infants i adolescents de 
Vilanova i la Geltrú per a la participació en activitats extraescolars, 
presento la documentació requerida i 

Sol·licito: que ens sigui concedida una subvenció per aquest curs 2022-2023. 
 

DADES DE L'INFANT/ADOLESCENT 1 
Cognoms:  

Nom:  NIF/NIE vigent 
(si en disposa): 

 Edat  

Grau de discapacitat reconegut:  

Tipologia de discapacitat: 

Física  Intel·lectual  Sensorial  

Centre educatiu 
on estudia: 

 

 

DADES DE L’ACTIVITAT 

Nom entitat organitzadora:  

Nom activitat on s’inscriu:  

Hores setmanals  

Nom entitat organitzadora:  

Nom activitat on s’inscriu:  

Hores setmanals  

Nom entitat organitzadora:  

Nom activitat on s’inscriu:  

Hores setmanals  
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DADES DE L'INFANT/ADOLESCENT 2 
Cognoms:  

Nom:  NIF/NIE vigent 
(si en disposa): 

 Edat  

Grau de discapacitat reconegut:  

Tipologia de discapacitat: 

Física  Intel·lectual  Sensorial  

Centre educatiu 
on estudia: 

 

 

DADES DE L’ACTIVITAT 

Nom entitat organitzadora:  

Nom activitat on s’inscriu:  

Hores setmanals  

Nom entitat organitzadora:  

Nom activitat on s’inscriu:  

Hores setmanals  

Nom entitat organitzadora:  

Nom activitat on s’inscriu:  

Hores setmanals  
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR 
 

 Preinscripció a l’activitat extraescolar(facilitada per qui organitza l’activitat) 
 

 Certificat del grau de discapacitat de la persona beneficiària o la resolució de 
qualificació del grau de dependència: dictàmens emesos pel Departament de Treball, 
Afers Socials i Família (igual o major a 33%). Excepcionalment, en cas de no disposar de 
valoració i estar en seguiment d’un servei especialitzat públic: Centre de Desenvolupament 
Infantil i Atenció Precoç (CDIAP),  Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius 
(CREDA), Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), i Equip d'Assessorament i 
Orientació Psicopedagògica (EAP) es podrà aportar un informe emès per aquest servei 
indicant el tipus de suport que  requereix. 
 

 
 
 
 

ALTRES OBSERVACIONS  
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La persona sotasignant DECLARA: 
Que totes les dades requerides figuren en la sol·licitud, que són absolutament certes i que es 

poden demostrar amb documents.
Que la persona sol·licitant i la resta de membres de la unitat de convivència (familiar) no tenen 

cap deute, ja sigui derivat d’ingressos de dret públic o de dret privat, pendent de pagament amb 
l’Ajuntament.

 Que està al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.
Que és coneixedora de les condicions de la 

convocatòria. La persona sotasignant AUTORITZA a que: 
☐ L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pugui consultar les dades que siguin necessàries per tal
de comprovar-ne la veracitat.
☐ L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ingressi els diners, en cas de que es concedeixi la
subvenció sol·licitada, directament a l'entitat organitzadora de l'activitat extraescolar.
☐ La Regidoria d’Infància i Joventut pugui demanar els informes necessaris sobre la situació
familiar a Acció Social de l’Ajuntament.

 L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en cas que convingui, faci cessió de dades a 
l’entitat organitzadora de l’activitat extraescolar i al centre educatiu on assisteix l’infant o jove 
beneficiari per tal de coordinar la valoració del tipus de monitoratge de suport més adequat, 
quan sigui estrictament necessari.

SIGNATURA 

Vilanova i la Geltrú, a ........ 
AVÍS LEGAL 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 es garanteix la confidencialitat 
en relació a les peticions efectuades en aquell àmbit l’ens local on es faci la petició, així com de qualsevol de les seves dades personals 
facilitades, essent utilitzables les mateixes, estrictament, per a les finalitats per a les quals han estat facilitades.  Les dades personals 
esmentades seran guardades i custodiades amb confidencialitat i en cap cas seran tractades per a una finalitat diferent de la pròpia. Us 
informem que el responsable del tractament de les dades personals és l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (plaça de la Vila, núm.8, 
08800), davant del qual podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat per escrit o bé per correu 
electrònic a l’adreça: dpd@vilanova.cat 

mailto:dpd@vilanova.cat
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