
Ajut econòmic per a activitats 

extraescolars del curs 2019-2020 

Descripció 

Aquest tràmit està adreçat a totes aquelles famílies amb infants i/o adolescents, que justifiquin la 

situació socioeconòmica i que s'ajustin als criteris del Reglament de concessió d’ajuts econòmics per 

a la realització d’activitats d’estiu i/o activitats extraescolars de lleure, esportives, culturals o socials. 

Termini sol·licitud 

Del 20 de maig al 5 de juny de 2019  

Qui el pot demanar 

Famílies amb fills de 3 a 18 anys, empadronats al municipi de les Franqueses. 

Qui n'és el responsable 

Àrea Polítiques Socials 

Procediment per iniciar el tràmit 

Presencialment 

Cal adreçar-se personalment en alguna de les oficines del Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC), 

tant a les de l'Ajuntament com a les de Bellavista Activa, entre els dies 20 de maig i 5 de juny de 

2019, ambdós inclosos, dins l'horari d'atenció. 

On es pot fer 

 Ajuntament 

 Bellavista Activa  

  

Telemàticament   

A través d’una instància genèrica adjuntant tota la documentació, i fent registre telemàtic d’aquesta. 

 

 

 

Documentació necessària 

https://www.lesfranqueses.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/serveis/ajuntament/servei-d-atencio-a-la-ciutadania-sac
https://www.lesfranqueses.cat/ca/les-franqueses-del-valles/equipaments-municipals/ajuntament
https://www.lesfranqueses.cat/ca/les-franqueses-del-valles/equipaments-municipals/bellavista-activa


 
1. Documentació obligatòria 

 

 Sol·licitud degudament emplenada, on totes les dades sol·licitades estiguin 
omplertes correctament i llegibles.  

 Signatures dels sol·licitants en l’apartat de declaració de la sol•licitud. 

 Original i fotocòpia DNI / NIE/ Passaport dels progenitors o tutors. 

 Original i fotocòpia Llibre de família (dels pares i fills menors de 25 anys i majors 
de 25 anys amb discapacitat). 

 Certificat de Convivència. 

 Fotocòpia del darrer rebut de lloguer o hipoteca satisfet, entès com el del mes en 
curs o anterior a la convocatòria. (abril o maig). 

 Declaració jurada de béns i propietats signada per tota la unitat de convivència majors 
de 16 anys. Declaració jurada individual o declaració jurada col·lectiva 

 Si es troben en actiu: Nòmines dels tres darrers mesos (febrer, març i abril) 

 Autònoms: declaració de renda  

 Vida laboral (es podrà extreure telemàticament si l’usuari té el número de afiliació 
a la Seguretat Social i el número de telèfon actualitzat a la base de dades)  

 En cas d’obtenir rentes o altres fonts d’ingressos: adjuntar el certificat de 
rentes/ingressos.  

 En el cas d’obtenir altres ingressos sense documentar: declaració formal 

d’ingressos Declaració formal d’ingressos   
 

2. Documentació complementària: 
 
              En cas de separació o divorci dels progenitors, presentar el document que escaigui:     

Declaració jurada de custòdies  Només necessària en cas de separació o divorci dels progenitor, si la 

situació no està regularitzada legalment. 
- Sentència judicial o divorci: si el progenitor obligat efectua el pagament de 

la pensió d’aliments o en custòdies compartides.  
- Denúncia per incompliment del pagament de la pensió per aliments de la 

sentencia judicial de la separació o divorci. 
- Declaració formal d’ingressos feta pel progenitor que rep pensió d’aliments 

sense que hagi acord judicial de separació o divorci. 
- En cas que un dels pares o parella del pare/mare té fills d’altres parelles i 

paga una pensió, conveni regulador i rebut de pagament del darrer més.  

 Altres documents acreditatius. 

 En cas d’acolliment: Resolució de la DGAIA o de l’EAIA  
 
 

Informació important:   

 

Les famílies que tinguin resolució positiva de la beca, hauran d’entrar per Registre 

d’Entrada de l’Ajuntament abans del dia 29/11/2019 un pressupost per cada 

beneficiari, on consti el nom i el número de compte de l’entitat on es realitzarà el 

pagament.  

 

 

https://www.lesfranqueses.cat/fitxer/26413/Declaraci%C3%B3%20jurada%20custodies.pdf

