JA POTS
SOL·LICITAR
L'AJUT PER A LES
EXTRAESCOLARS
CURS 2019-2020
A ON LA SOL·LICITO?
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1

Presencialment a la Regidoria
d'Educació.
C. Enric Prat de la Riba, 17- 19, 1r
pis
Tel. 93 850 53 13

- Entra a la pàgina web de l'Ajuntament
de Torelló: ajtorello.cat
- Clica sobre la seu electrònica
- Catàleg de tràmits: EDUCACIÓ

LA PUC DEMANAR SI:
- Estic empadronat a Torelló
- Si els meus fills o filles tenen entre 3 i 18 anys el curs 2019-2020.

Si participo en aquesta convocatòria vol dir que:
1.accepto que l'ajut que se'm doni es pagui directament a l'entitat que organitza l'extraescolar.
2.hauré de pagar la part no subvencionada segons els criteris de cada entitat.
El percentatge d'ajut que se'm pot donar depèn de:
- la renda de la unitat familiar
- la situació social de la unitat familiar

- l'any de naixement del meu fill o filla
- si hi ha un familiar amb discapacitat

QUINA DOCUMENTACIÓ EM FA FALTA?
Recorda que:
La sol·licitud

Cal omplir tots els apartats!

Punt 4: En aquest punt hi ha unes quantes caselles

per marcar

Si vols estalviar-te temps
no oblidis de
les caselles autoritzant
l'Ajuntament a consultar la renda, el volant de convivència i si estàs al
corrent de les obligacions tributàries.

Punt 5:
Hi ha unes quantes
caselles per marcar.

Punt 6: Posa el nom de les
persones que viuen amb tu.
Si són majors d'edat: han de signar
que t'autoritzen.

Punt 7: marca la
documentació
que adjuntes a
la sol·licitud.

Si són menors d'edat: has de posar
el parentiu. Signa qui fa la
sol·licitud.

DNI/NIE de totes les
persones del nucli
familiar o llibre de
família.

La sentència judicial, en el
cas de pares separats amb
custòdia compartida

Certificat de reconeixement
de discapacitat, si escau

EL TERMINI FINALITZA EL 8 D'AGOST DE 2019
Per a més informació em puc adreçar a la Regidoria d'Educació

