
LÍNIA 3 - AJUTS MUNICIPALS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS NO ESPORTIVES. CURS 2022/2023 

INFORMACIÓ D’INTERÈS PER LA REALITZACIÓ DEL TRÀMIT: 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

PERÍODE: del 21 de setembre al 4 d’octubre 
de 2022 (ambdós inclosos)  
 

SOL·LICITUD: L’imprès de sol·licitud el 
trobareu a la OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ 
(OAC) i al Departament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.  
 

LLOC I PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD:  OAC 
– Oficina d’Atenció al Ciutadà. – (Plaça de 
l’Ajuntament, 10) 
 

CAPACITAT ECONÒMICA DE LA UNITAT 
FAMILAR:  
 

Unitat familiar Renda 
màxima 

mensual 2021 

2 membres  995,97€ 

3 membres  1195,16€ 

4 membres  1394,35€ 

5 membres 1593,54€ 

Sis o més  1792,73€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A FER EL TRÀMIT:  
- DNI/NIE/passaport del pare/mare o tutors i de tots els membres que formen la unitat de convivència en edat laboral (TOTS ELS 
MAJORS DE 16 ANYS) 
- Llibre de família. 
- Justificant d’ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres en edat laboral (MAJORS DE 16 ANYS), 
preferentment: 

 Declaració de Renda complerta, exercici 2021, degudament segellada per l’òrgan competent i amb Annex de Dades 
Fiscals*. 

- En cas de NO haver presentat la declaració de renda per no estar-hi obligats, d’acord amb la normativa tributària, o en cas de 
NO haver tingut ingressos o en cas que la situació econòmica actual no sigui la mateixa que la de l’exercici 2021, caldrà portar: 
 
1r. Ingressos econòmics dels darrers 3 mesos, anteriors a la convocatòria, de tots els membres del nucli de convivència 
majors de 16 anys: 
 3 Últimes nòmines 

 Pensionistes: Certificat de la pensió percebuda, emès per l’organisme oficial corresponent, amb indicació del seu import. 

 En cas de ser autònom, declaració de l'IVA de l'últim trimestre i de la declaració de renda últim exercici. 

 Si s’ha estat a l’atur o s’ha percebut altres prestacions, certificat de l’organisme competent (OTG), amb indicació del 

període d’atur i, si escau, dels imports percebuts durant l’any. 

 
2n. Certificat d’altes i baixes a la Seguretat Social (Informe de vida laboral). 
 
3r. Certificat de DADES FISCALS emès per l’Agència Tributària de rendiments del treball, rendiments de capital mobiliari i 
immobiliari, guanys patrimonials, habitatges en propietat, etc.* 
 

*Documents susceptibles de ser consultats telemàticament i al propi organisme amb autorització. 
 
- Certificat de disminució emès per l’ICASS, si es dona el cas. 
- Títol o certificat de família nombrosa i/o monoparental, si es dona el cas. 
- Conveni regulador en cas de pares separats i denúncia d’incompliment de la pensió d’aliments si és el cas. 
- Certificat de la DGAIA, si és el cas 

 
 
Per a completar la informació relativa al compliment dels requisits, l’Ajuntament podrà requerir al sol·licitant qualsevol altra 
documentació que resulti necessària. 

 

ES IMPRESCINDIBLE OMPLIR 
CORRECTAMENT TOTA LA 
SOL·LICITUD PER PODER 
REALITZAR EL TRÀMIT 

CORRECTAMENT.  


