
SOL·LICITUD AJUT 
           ACTIVITATS D’ESTIU 

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA A PRESENTAR: 
 

⬜ Unitats familiars amb situació de custòdia compartida: conveni o sentència de divorci 

⬜ En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no 

contributius, caldrà aportar la documentació corresponent a l’exercici 2021 

⬜ Les persones que percebin una pensió d’aliments: conveni o sentència de divorci 

⬜ Les persones que percebin la Renda Garantida Ciutadania: Certificat acreditatiu de l’import total percebut durant l’exercici 2021 

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

LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:  
 

• PER INTERNET A TRAVÉS DE LA WEB DEL CONSORCI: http://ajuts.osonaacciosocial.cat/ 
 

• PRESENCIALMENT A L’AJUNTAMENT DEL MUNICIPI: Horari d’atenció al públic de l’Ajuntament 
 

• PRESENCIALMENT AL CONSORCI D’OSONA DE SERVEIS SOCIALS: Edifici Auditorium – C/ Molí d’en Saborit, nº 
2, 1er pis, Porta 3 – 08500 Vic - Tel.: 93 171 00 73, de dilluns a dijous 09:00h a 18:00h i divendres de 9:00h a 14:00h 

 

El termini per a lliurar la sol·licitud juntament amb la documentació finalitza el 30 de juny de 2022 
 

L’import màxim en despeses d’activitats és de 200 euros. 
Les persones beneficiàries gaudiran d’un màxim del 90% del cost de l’activitat 

Aquesta sol·licitud es formula a l’empara de les bases reguladores dels ajuts destinats a activitats educatives en el lleure a l’estiu per a infants de 3 a 
16 anys aprovades pel Consorci d’Osona de Serveis Socials i publicades al BOP de Barcelona del dia 14 de maig de 2021. 
 

Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Gestió d’ajuts socials creat pel Consorci d’Osona de Serveis Socials amb finalitats de registre 
i tramitació de dades de persones físiques que tramiten ajuts. Podran ser cedides al Consell Comarcal d’Osona, ajuntaments de la comarca d’Osona 
i/o entitats del tercer sector que puguin oferir ajudes al col·lectiu afectat. En omplir aquest formulari, ens autoritzeu a portar a terme aquest 
tractament. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-vos al Consorci 
d’Osona de Serveis Socials (Edifici el Sucre, C/ de l’Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta, de Vic). 
 

Amb la presentació de la sol·licitud el Consorci d’Osona de Serveis Socials queda autoritzat a comunicar les dades objecte de l tractament, tant del 
sol·licitant com de la resta de residents al domicili, a les administracions públiques i a les entitats socials de la comarca d’Osona amb l’objectiu de 
garantir una correcta coordinació entre la xarxa d’agents implicats en la detecció i seguiment de situacions d’especial vulnerabilitat.  

 

VALORACIÓ ECONÒMICA A TENIR EN COMPTE PER L’ATORGAMENT DELS AJUTS: 
 

Per determinar els llindars de renda econòmics es tindran en compte les següents valoracions, descomptat un import 
màxim de lloguer i/o hipoteca per un valor de 450 €. Si es superen aquests llindars econòmics, tenint en compte els 
membres residents al domicili i els seus ingressos econòmics, la sol·licitud es denegarà. 
 

UNITAT FAMILIAR TRAM A TRAM B TRAM C 

Llars d’un adult 10.096,50 € 6.731,00 € 4.206,80 € 

Llars d’un adult i un infant 13.125,50 € 8.750,30  € 5.468,90 € 

Llars d’un adult i dos infants 16.154,40 € 10.769,60 € 6.731,00 € 

Llars de dos adults 15.144,80 € 10.096,50 € 6.310,00 € 

Llars de dos adults i un infant 18.173,70 € 12.115,80 € 7.572,30 € 

Llars de dos adults i dos infants 21.202,70 € 14.135,10 € 8.834,40 € 

Llars de dos adults i tres infants 24.231,60 € 16.154,40 € 10.096,50 € 

Per cada adult no contemplat 

Per cada infant no contemplat 

+ 5.048,30 €  

+ 3.029,00 € 

+ 3.365,50 € 

+ 2.019,30 € 

+ 2.103,20 € 

+ 1.262,10 € 

 

Pel càlcul de la renda familiar als efectes d’aquests ajuts, són membres computables el sol·licitant i tots els 
membres empadronats al domicili. 

 

Els beneficiaris del tram A hauran de complir algun dels criteris socials que es descriuen a continuació: 

Acreditació de família nombrosa/monoparental Reconeixement legal d’almenys un 33% de discapacitat  

Acreditació violència de gènere Sentència infants en acolliment 
 

Els beneficiaris del tram B i C, si no superen els llindars econòmics, la sol·licitud serà concedida 
 

Per més informació podeu contactar amb el Consorci d’Osona de Serveis Socials al telèfon 93 171 00 73 de 

dilluns a dijous de 9:00h a 18:00h i divendres de 9:00h a 14:00h o a través de ajuts@cssosona.cat  

 

   

http://ajuts.osonaacciosocial.cat/
mailto:ajuts@cssosona.cat


SOL·LICITUD AJUT 
           ACTIVITATS D’ESTIU 

DADES DEL SOL·LICITANT (Pare, mare o tutor/a legal)  

DNI / NIE                         Nom                                            Cognoms 
 
 

Adreça domicili                Població                                  
 
 

Telèfon                      Correu electrònic                                                                                Mitjà de comunicació 
                               Electrònic    Correu Postal 
     
 

DADES DEL MENOR QUE FARÀ L’ACTIVITAT 

DNI / NIE/IDALU*                         Nom                                            Cognoms 
 
 

Data naixement                     Adreça domicili             Població                                  
 
 

*L’IDALU (identificador de l’alumne/a) és el codi únic que identifica l’alumnat durant tota la vida acadèmica al Registre d’alumnes del Departament d’Educació. 
 

Membres de la unitat familiar En cas que el menor no tingui DNI/NIE/Passaport marcar amb una creu el tutor legal. En cas que algun 

membre de la unitat familiar no disposi DNI/NIE, caldrà presentar còpia del certificat de naixement, o bé, còpia de totes les pàgines 
emplenades del llibre de família) 
 

(X) Nom i Cognoms DNI/NIE Data naixement Parentiu 

  

 
   

     

     

     

     

 

ACTIVITAT D’ESTIU PER LA QUAL ES SOL·LICITA L’AJUT 
 

Nom de l’activitat 
Telèfon contacte 

de l’entitat 

Import TOTAL de 
l’activitat 

(sense material) 
Pagada 

 
 

 
€ SI NO 

 

DOCUMENTACIÓ APORTADA 
 

Acreditació família 
nombrosa/ 

monoparental 

Acreditació violència 
de gènere 

Sentència infant 
acolliment 

Reconeixement grau 
discapacitat             

(33% com a mínim) 

Import mensual 
lloguer/hipoteca 

SI NO SI NO SI NO SI NO € 
 

Selecciona amb una “X” la opció de pagament escollida: 

 

Autoritzo a efectuar el pagament de l’ajut A FAVOR DE L’ENTITAT que organitza l’activitat: 
Adjuntar el document d’inscripció del menor a l’activitat.  
NO cal aportar justificant. L’import de l’ajut concedit s’abonarà directament a l’entitat. 

 

Vull rebre l’ingrés al NÚMERO DE COMPTE PERSONAL: 
Adjuntar el document d’inscripció i original del comprovant de pagament de l’activitat 
És necessari aportar el comprovant de pagament de l’activitat (en el moment de fer la sol·licitud o durant el termini de justificació). En 

cas contrari, NO es podrà efectuar el pagament de l’import de l’ajut concedit. 
Dades bancaries on es vol rebre l’import de l’ajut:  
NIF/NIE _____________  Nom complert titular numero de compte: ________________________________________ 
 

IBAN: (24 dígits)                          

La presentació de la sol·licitud implica l’autorització de tots i cadascun dels membres del domicili, per tal que el Consorci d’Osona de Serveis Socials pugui sol·licitar 
a les administracions tributàries i a la resta d’administracions competents les dades relatives a la renda, al patrimoni familiar, la residència i altres situacions, si s’escau, de 
la persona sol·licitant i la resta de membres del domicili, amb la única finalitat de completar degudament l’expedient. S’informa que l’ajut atorgat serà comunicat al Ministeri 
d’Hisenda i Funció Pública i a l’Agència Tributària; al Registre d’Ajuts i Subvencions de la Generalitat de Catalunya i a la resta d’administracions públiques competents. 
Declaro estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i de les obligacions amb la Seguretat Social      
 

 
 
 
    ,    ______ de  _____            ___de 2022 

 
    

 
(Signatura del sol·licitant) 

    


