
       
 
 
  
                       
 

 
 
Carrer de dalt, 19 08253 Sant Salvador de Guardiola Tel. 93 835 80 25 
e-mail: ssg.ajuntament@diba.cat  NIF: P0809700H 

 
AJUNTAMENT DE 
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA 
(BAGES) 

 
 
 

DADES DEL NEN/A 

Nom i Cognoms 
 

Activitat 
 

Cost mensual activitat Entitat 

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA APORTADA 
 DNI sol·licitant 
 Rebuts pagats (matrícula, setembre, octubre i novembre) 
 Llibre de família 
 Volant de convivència 
Justificants ingressos anuals de la unitat familiar 
 Renda 2019 de tots els membres de la unitat familiar 
O 
 Certificat imputacions del 2019 d’hisenda 
 Fotocòpia 6 nòmines 
 Certificat de prestacions de l’INEM i/o de l’INSS i/o de l’ICASS 
 Informe de vida laboral 
ALTRE DOCUMENTACIÓ NO OBLIGATÒRIA SI S’ESCAU 
 Certificat de disminució, de qualsevol membre de la unitat familiar 
 Carnet de família nombrosa 
 Carnet de família monoparental 
 Certificat acreditatiu de situació d’acolliment d’infant 
 Sol·licitud de permís de residència i de treball 
 Sentència de separació amb conveni regulador del règim econòmic  
 Altre documentació que es consideri convenient 

 
L’AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA  li informa que les seves dades de caràcter personal seran incorporats en 
un fitxer de la nostra titularitat, i seran tractats d'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, amb la 
finalitat per la qual es lliura la present instància,  així com per a poder informar-li de les diferents activitats o esdeveniments 
desenvolupats pel L’AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA dintre de les legítimes finalitats de l'entitat.  
El titular de les dades de caràcter personal té dret a exercitar els drets d'accés rectificació i cancel·lació contactant amb nosaltres 
per e-mail a ssg.ajuntament@diba.cat / per correu a carrer de Dalt, 19, 08253 Sant Salvador de Guardiola.  

 
Lloc i data 
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA,  

Firma 
 

 
Il·lm. Sr. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA 

 
 

DADES DEL SOL·LICITANT 

Nom i Cognoms 
 

Núm. DNI 

Domicili 
 

Núm. Telèfon 

Població 
 

Província i codi postal 

Correu electrònic 
 

Sol·licitud d’ajuts municipals per activitats 
extraescolars curs 2020-21 
 


