
DOCUMENTACIÓ QUE HA D’APORTAR EL SOL·LICITANT (qui presenta la sol·licitud)

SOL·LICITANT          Mare          Pare          Tutor legal          Beneficiari (major d’edat)

Nom  

Cognoms   DNI/NIE  

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA OBLIGATÒRIA

1 NIF/NIE
 

2 En cas de representació legal o acolliment del/de les beneficiari/àries, 
documentació acreditativa d’aquest fet
(si n’aporteu més d’un, indiqueu-ne el nombre)  

3 Infants en acolliment: resolució DGAIA
(si n’aporteu més d’un, indiqueu-ne el nombre)  

4 Documentació relativa a la separació o divorci
 

DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA OBLIGATÒRIA

5 Última declaració de la renda
 Sí      Signatura:

 

6 Acreditació de la situació econòmica de juliol a desembre de 2021, acreditant alguna de les situacions següents:

6.1 Treballadors: fulls de salari o certificat equivalent dels últims 6 mesos 
de l’any anterior (de juliol a desembre).  

6.2 Treballadors autònoms, les dues darreres declaracions trimestrals de 
l’any anterior al de la sol·licitud dels models 130 o bé 131. O bé l’alta 
d’autònoms o el model 303 o 390, segons el cas.  

6.3 Aturats: dades de la prestació per desocupació a l’Institut Nacional de 
Treball (SEPE).

 Sí        No

 Sí      Signatura:

 

6.4 Certificat de persona perceptora de la renda mínima d’inserció (PIRMI).

 Sí        No
 Sí      Signatura:

 

6.5 Pensionistes, certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i de la 
seva quantia actualitzada (INSS).

 Sí        No

 Sí      Signatura:

 

6.6 Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti
fefaentment altres ingressos.  

6.7 Si escau, declaració responsable d’ingressos econòmics dels últims 
6 mesos de l’exercici anterior al de presentació de la sol·licitud, 
d’aquells membres de la unitat familiar que no els puguin acreditar 
d’altra manera.  

7 Informe de vida laboral actualitzat dels últims 12 mesos.
 

S’aporta
(marqueu amb X 
o indiqueu-ne el 

nombre)

Ja aportat 
en un altre 

procediment*

* Indiqueu data i en quin procediment es va aportar.
* La documentació ha d’haver estat aportada a partir  

del dia 1/01/18.
Se n’autoritza la consulta

(marqueu la casella “SÍ” i signeu)

ANNEX 2 – SOL·LICITUD D’AJUTS ECONÒMICS PER A L’ANY 2022
MATERIAL I LLIBRES, ESCOLES BRESSOL I ESCOLA DE MÚSICA I CONSERVATORI (PÀGINA 1 DE 2)

Ajuntament de Granollers
OAC Oficina d’Atenció a la Ciutadania
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DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

8 Títol de família nombrosa vigent

 Sí        No
 Sí      Signatura:

 

9 Títol de família monoparental vigent

 Sí        No
 Sí      Signatura:

 

10 Informe acreditatiu d’intervenció especialitzada d’algun membre de la 
unitat familiar
(si n’aporteu més d’un, indiqueu-ne el nombre)  

11 Certificat de disminució o discapacitat física, psíquica o sensorial, o 
invalidesa, i el grau, del sol·licitant (pare, mare, tutor legal...)

 Sí        No

 Sí      Signatura:

 

12 Certificat de disminució o discapacitat física, psíquica o sensorial, o 
invalidesa, i el grau, d’algun membre de la unitat familiar menor d’edat
(si n’aporteu més d’un, indiqueu-ne el nombre)  

13 Informes mèdics de malaltia greu d’algun membre de la unitat familiar
(si n’aporteu més d’un, indiqueu-ne el nombre)  

14 Resolució acreditativa del grau de dependència d’algun membre de la 
unitat familiar
(si n’aporteu més d’un, indiqueu-ne el nombre)  

15 Documentació acreditativa de dones víctimes de violència masclista
 

16 Darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge on resideixi la 
persona beneficiària  

· DECLARO que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud.

· NOTES
· En cas de marcar la casella «SÍ» i no s’aporti o esmenti número de registre d’entrada en un altre expedient, l’Ajuntament consultarà directament les 
dades que requereixi necessàries a les Administracions Públiques pertinents, d’acord amb la Disposició Addicional 7a de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
· En cas de marcar la casella «NO» o l’omissió de presentació de la documentació complementària requerida, suposa la no acreditació de la situació res-
pectiva i consegüentment no es tindrà en compte en la valoració de l’ajut.
· En cas d’esmena o manca de documentació aportada en els apartats expressament sol·licitats , l’Ajuntament consultarà directament les dades que 
requereixi necessàries a les Administracions Públiques pertinents d’acord amb la Disposició Addicional 7a de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
· Els serveis competents de l’Ajuntament, d’acord amb la Disposició Addicional 7a de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic, consultarà directament les dades que requereixi necessàries a les Administracions Públiques pertinents.

  Signatura

ANNEX 2 – SOL·LICITUD D’AJUTS ECONÒMICS PER A L’ANY 2022
MATERIAL I LLIBRES, ESCOLES BRESSOL I ESCOLA DE MÚSICA I CONSERVATORI (PÀGINA 2 DE 2)

S’aporta
(marqueu amb X 
o indiqueu-ne el 

nombre)

Ja aportat 
en un altre 

procediment*

* Indiqueu data i en quin procediment es va aportar.
* La documentació ha d’haver estat aportada a partir  

del dia 1/01/18.
Se n’autoritza la consulta

(marqueu la casella “SÍ” i signeu)

Ajuntament de Granollers
OAC Oficina d’Atenció a la Ciutadania

M
od

. 0
08

-1
8 

IM
P

R
. M

U
N

IC
IP

A
L


	Casilla de verificación 144: Off
	Casilla de verificación 143: Off
	Casilla de verificación 142: Off
	Casilla de verificación 141: Off
	Casilla de verificación 145: Off
	Casilla de verificación 148: Off
	Casilla de verificación 149: Off
	Casilla de verificación 150: Off
	Casilla de verificación 146: Off
	Casilla de verificación 147: Off
	Casilla de verificación 158: Off
	Casilla de verificación 81: Off
	Casilla de verificación 80: Off
	Casilla de verificación 79: Off
	Casilla de verificación 78: Off
	Casilla de verificación 77: Off
	Casilla de verificación 76: Off
	Casilla de verificación 152: Off
	Casilla de verificación 151: Off
	Casilla de verificación 75: Off
	Casilla de verificación 193: Off
	Casilla de verificación 73: Off
	Casilla de verificación 154: Off
	Casilla de verificación 153: Off
	Casilla de verificación 72: Off
	Casilla de verificación 71: Off
	Casilla de verificación 194: Off
	Casilla de verificación 156: Off
	Casilla de verificación 155: Off
	Casilla de verificación 166: Off
	Casilla de verificación 167: Off
	Casilla de verificación 168: Off
	Casilla de verificación 169: Off
	Casilla de verificación 195: Off
	Casilla de verificación 172: Off
	Casilla de verificación 171: Off
	Casilla de verificación 173: Off
	Casilla de verificación 174: Off
	Campo de texto 8: 
	Campo de texto 9: 
	Campo de texto 10: 
	Campo de texto 11: 
	Campo de texto 12: 
	Campo de texto 13: 
	Campo de texto 14: 
	Campo de texto 15: 
	Campo de texto 16: 
	Campo de texto 17: 
	Campo de texto 18: 
	Campo de texto 19: 
	Campo de texto 20: 
	Campo de texto 30: 
	Campo de texto 31: 
	Campo de texto 32: 
	Casilla de verificación 160: Off
	Casilla de verificación 159: Off
	Casilla de verificación 176: Off
	Casilla de verificación 177: Off
	Casilla de verificación 178: Off
	Casilla de verificación 162: Off
	Casilla de verificación 161: Off
	Casilla de verificación 190: Off
	Casilla de verificación 192: Off
	Casilla de verificación 179: Off
	Casilla de verificación 180: Off
	Casilla de verificación 164: Off
	Casilla de verificación 163: Off
	Casilla de verificación 189: Off
	Casilla de verificación 191: Off
	Casilla de verificación 181: Off
	Casilla de verificación 182: Off
	Casilla de verificación 183: Off
	Casilla de verificación 184: Off
	Casilla de verificación 188: Off
	Casilla de verificación 185: Off
	Casilla de verificación 187: Off
	Casilla de verificación 186: Off
	Campo de texto 21: 
	Campo de texto 22: 
	Campo de texto 23: 
	Campo de texto 24: 
	Campo de texto 25: 
	Campo de texto 26: 
	Campo de texto 27: 
	Campo de texto 28: 
	Campo de texto 29: 


