
EXTRACTE de les BASES DE LA CONVOCATÒRIA d’AJUTS d’ACTIVITATS ARTISTIQUES I CULTURALS  2020-2021 

TERMINIS de PRESENTACIÓ de SOL·LICITUDS:   

Aquesta es presentarà a les dates indicades a la convocatòria, telemàticament a la pàgina web http://www.anoia.cat/ 

l’apartat Instància genèrica o bé a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) del Consell Comarcal de l’Anoia situada a la Plaça 

Sant Miquel, nº 5 d’Igualada, en horari de dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h.  

CÀLCUL DE LA RENDA FAMILIAR 

Es calcularà la renda familiar per l’agregació de les rendes corresponents a l’exercici 2019 de cadascun dels 

membres computables de la família que obtinguin ingressos de qualsevol naturalesa, tenint en compte que els 

membres computables són els progenitors, si escau, el/la tutor/a (persona encarregada de la guarda i protecció 

del menor), l’alumne o alumna, els germans solters fins a vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar o 

els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents 

dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors. 

En cas de viduïtat, divorci o separació legal o de fet dels pares, tindrà la consideració de membre computable el 

nou cònjuge o persona unida per anàloga relació que consti en el certificat de convivència. 
No tenir uns rendiments nets reduïts del capital mobiliari, calculats d’acord amb les bases, superiors a 1.700 €, un 

cop descomptats els ajuts i/o prestacions econòmiques d’urgència social atorgades per administracions 

públiques. No tenir un volum de negoci superior a 155.000,00 €. 

Es denegarà l’ajut sol·licitat quan les famílies que el sol·licitin siguin propietàries de dos o més béns immobles 

destinats a habitatge   

En els casos de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar únicament la persona 

beneficiària (alumne/a), els seus progenitors (encara que no convisquin), i els fills comuns d’aquests. En el cas que 

només necessiti l’ajut un dels progenitors/es, es podrà valorar la renda del progenitor sol·licitant i només li 

correspondrà l’ajut pels dies de custòdia que estableix el conveni regulador. 

No tenir una renda anual de la unitat familiar de l’any 2019 superior a l’obtinguda per l’agregació de les unitats 

de consum que es detallen a continuació: 

Membres de la unitat familiar Ingressos anuals Ingressos mensuals 

2 membres 19.919,33 € 1.422,81 € 

3 membres 26.293,51 € 1.878,11 € 

4 membres 30.277,38 € 2.162,67 € 

5 membres 34.261,25 € 2.447,23 € 

6 membres 38.245,12 € 2.731,79 € 

7 membres 42.228,99 € 3.016,36 € 

8 membres 46.212,86 € 3.300,92 € 

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ 

La resolució es publicarà durant el mes de gener de 2021 al tauler d’Anuncis del Consell Comarcal de l’Anoia  

(https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=8100690004)  

 

 

 

 

 

SOL·LICITUD CONCESSIÓ D’AJUTS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS 

ARTÍSTIQUES I CULTURALS EXTRAESCOLARS 2020-2021 

Adreçades a infants i joves de 3 a 16 anys de la Comarca de l’Anoia  

 

Dades de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a legal del alumne/es) 

Cognoms i Nom       DNI/NIE       

Domicili       

Codi Postal       Població       Telèfon       

correu electrònic (e-mail)*       Telèfon mòbil*       

Accepto rebre comunicació electrònica per posar-se en contacte amb mi  

Número d’IBAN on s’autoritza el pagament de l’ajut   

E S                            

Dades de l’Associació o Organisme organitzadora de l’activitat 
Nom de l’Associació o Organisme       

Adreça       

Codi Postal       Població       Telèfon       

correu electrònic (e-mail)*       Telèfon mòbil*       

Nom de l’activitat  

Import de l’activitat  Import de la matrícula (si s’escau)  

Dades dels alumnes pels quals se sol·licita l’ajut 

a 
Cognoms i Nom de l’alumne o l’alumna DNI/NIE RALC / IDALU curs 20-21 naixement 

                            

b 
Cognoms i Nom de l’alumne o l’alumna DNI/NIE RALC / IDALU curs 20-21 naixement 

                            

c 
Cognoms i Nom de l’alumne o l’alumna DNI/NIE RALC / IDALU curs 20-21 naixement 

                            

d 
Cognoms i Nom de l’alumne o l’alumna DNI/NIE RALC / IDALU curs 20-21 naixement 

                       

e 
Cognoms i Nom de l’alumne o l’alumna DNI/NIE RALC / IDALU curs 20-21 naixement 

                            

Lloc i data Signatura de la persona sol·licitant 

      

Els signataris declaren sota la seva responsabilitat 

 L’ACCEPTACIÓ DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS d’ACTIVITATS ARTISTIQUES I CULTURALS  2020-2021 a més de l’AUTORITZACIÓ al 

Consell Comarcal de l’Anoia de posar-se en contacte amb la persona sol·licitant a través de mitjans electrònics, d’acord amb la Llei 11/2007, 

de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 

 Que totes les dades aportades en aquesta sol·licitud s’ajusten a la realitat i de resultar provat, mitjançant l’oportuna investigació, que no 

són veritat les circumstàncies declarades, podran incórrer en responsabilitat de falsedat o ocultació. 

 Implica comunicar qualsevol canvi d’adreça, telèfon o correu electrònic al departament d’Ensenyament del Consell Comarcal 

mitjançant instància electrònica la qual podeu trobar a la pàgina web http://www.anoia.cat/ l’apartat Instància genèrica o altres mitjans 

admesos 

http://www.anoia.cat/


DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA A PRESENTAR PER TOTES LES SOL·LICITUDS 

 Imprès de sol·licitud degudament emplenats tots els apartats. 

 Volant de convivència col·lectiu del domicili on resideix l’alumne/a. 

 Fotocòpia del DNI o NIE de tots els membres de la unitat familiar. 

 
Fotocòpia del Llibre de família de totes les pàgines emplenades; en cas de no disposar-ne, cal presentar fotocòpia 

del certificat de naixement. 

 Certificat bancari o fotocòpia de la llibreta amb el nom del titular del compte i el número IBAN   

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA – si s’escau s’haurà de justificar la documentació acreditativa de trobar-se en alguna de 

les situacions següents: 

 Infants en acolliment 
fotocòpia de la resolució de la DGAIA on consti l’acolliment i l’import 

que es percep per aquest concepte 

 Infants tutelats 
fotocòpia de la resolució de la DGAIA on consti la tutela i l’import que 

es percep per aquest concepte 

 
Discapacitat de qualsevol membre de la 

unitat familiar  

fotocòpia del Certificat de Discapacitat emès pel Centre d’Atenció a 

les Persones amb Discapacitat del Departament de Benestar i Família 

o per altres organismes competents d’altres Comunitats Autònomes 

 
Documentació acreditatiu que recomani 

la pràctica de l’activitat extraescolar 

Informe mèdic o psicològic emès pels serveis o professional que ha 

recomanat la pràctica de l’activitat , segons la malaltia o trastorn que 

pateix el menor sol·licitant 

 
Conveni, sentència o acta final de 

mediació 

documentació ratificada pel Departament de Justícia. En cas 

d’impagament de la pensió, còpia del justificant d’interposició de 

demanda o sentència judicial 

   

Són atesos per Serveis Socials  Si      No  
Espai reservat per 

Serveis Socials 
 

   
Quan no es pugui valorar econòmicament per falta de dades de l’AEAT, es requerirà la documentació acreditativa dels 

ingressos familiars de 2019 (dels membres de la unitat familiar) a les famílies  que es trobin en aquesta situació, per tal que 

l’aportin amb caràcter obligatori. 

En el cas que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a RENDIMENTS NO 

CONTRIBUTIUS, (en el cas de no fer la Renda) caldrà aportar  la documentació corresponent a l’exercici 2019, en funció de la 

font o fonts d’ingressos amb caràcter obligatori.  

En la resta de situacions no previstes anteriorment, el nivell de renda s’haurà d’acreditar mitjançant qualsevol altra 

documentació fefaent que serà valorada per la Comissió de Valoració d’Ajuts de Menjador del Consell Comarcal. 

 

Podreu trobar la documentació i les Bases de la Convocatòria d’Ajuts d’activitats artístiques i culturals 2020-2021 a l’adreça 

següent: http://www.anoia.cat/departaments/ensenyament/beques-artistiques/ 

INFORMACIÓ bàsica sobre protecció de dades 

Responsable del tractament Consell Comarcal de l‘Anoia 

Finalitat del tractament Atendre i gestionar el dret de les persones a comunicar-se amb el Consell Comarcal de l’Anoia 

Legitimació Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) 

Destinataris 
Altres administracions competents en la matèria. Persones que accedeixen a dades per aplicació de la 

publicitat activa 

Exercici de drets dels interessats 
D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-

vos al correu electrònic: consell.anoia@anoia.cat o al correu postal Plaça Sant Miquel, 5, 08700 Igualada. 

Per saber més sobre la nostra política de protecció de dades consulteu l’enllaç: http://www.anoia.cat 

 

  

Camps Obligatoris  DADES i SIGNATURA dels membres MAJORS D’EDAT de la UNITAT FAMILIAR 

1 

Cognoms i Nom DNI/NIE data de naixement 

                  

signatura 

subratllar la relació de parentiu 

pare, mare, parella, germà, germana, avi, àvia ............ 

      

2 

Cognoms i Nom DNI/NIE data de naixement 

                  

signatura 

subratllar la relació de parentiu 

pare, mare, parella, germà, germana, avi, àvia ............ 

      

3 

Cognoms i Nom DNI/NIE data de naixement 

                  

signatura 

subratllar la relació de parentiu 

pare, mare, parella, germà, germana, avi, àvia ............ 

      

4 

Cognoms i Nom DNI/NIE data de naixement 

                  

signatura 

subratllar la relació de parentiu 

pare, mare, parella, germà, germana, avi, àvia ............ 

      

5 

Cognoms i Nom DNI/NIE data de naixement 

                  

signatura 

subratllar la relació de parentiu 

pare, mare, parella, germà, germana, avi, àvia ............ 

      

6 

Cognoms i Nom DNI/NIE data de naixement 

                  

signatura 

subratllar la relació de parentiu 

pare, mare, parella, germà, germana, avi, àvia ............ 

      

7 

Cognoms i Nom DNI/NIE data de naixement 

                  

signatura 

subratllar la relació de parentiu 

pare, mare, parella, germà, germana, avi, àvia ............ 

      

8 

Cognoms i Nom DNI/NIE data de naixement 

                  

signatura 

subratllar la relació de parentiu 

pare, mare, parella, germà, germana, avi, àvia ............ 

      

Els signataris declaren sota la seva responsabilitat que les dades incorporades en aquesta sol·licitud s’ajusten a la realitat, i que autoritzen al Consell Comarcal de 

l’Anoia, al Departament d’Ensenyament i/o altres administracions a obtenir les dades necessàries per determinar tot allò que sigui necessari per la tramitació de 

l’ajut, mitjançant les administracions tributàries, la Direcció General del Cadastre, l’AOC i/o altres administracions, a més de rebre notificacions i comunicac ions 

per SMS i/o mitjans electrònics. 

 

http://www.anoia.cat/departaments/ensenyament/beques-artistiques/

