
Formulari a emplenar per a cadascun dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys diferents dels sol·licitants

Nom i cognoms / Raó social:  

Document d’identitat:  

Relació amb els beneficiaris:

 Mare      Pare      Cònjuge/persona unida per anàloga relació      Germans majors de 16 anys

· DECLARO
1. Autoritzo l’Ajuntament de Granollers a fer la consulta de les dades necessàries a les administracions públiques per portar a terme la 
tramitació de l’atorgament d’un ajut econòmic per a material, llibres, escoles bressol, escola de música i conservatori a efectes de deter-
minar si es compleixen els requisits establerts a les Bases Generals d’ajuts econòmics per a l’any 2023. 

 M’oposo a fer la consulta de les dades d’altres administracions públiques.

2. Autoritzo l’Ajuntament de Granollers a fer la consulta de les dades necessàries a les administracions públiques per portar a terme la 
tramitació de l’atorgament d’un ajut econòmic per a material, llibres, escoles bressol, escola de música i conservatori a efectes de deter-
minar si es compleixen els requisits establerts a les Bases Generals d’ajuts econòmics de les properes convocatòries. 

 M’oposo a fer la consulta de les dades d’altres administracions públiques.

DOCUMENTACIÓ

Documentació acreditativa que pot ser consultada per l’Administració, prèvia autorització de l’interessat. (En cas que l’interessat auto-
ritzi la consulta de la següent documentació, no caldrà que l’aporti.) 
· Darrera declaració de la renda.
· Prestació de desocupació i altres prestacions del SEPE.
· Renda Garantida de Ciutadania.
· Prestacions de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. 
· Títol de família nombrosa.
· Títol de família monoparental.
· Certificat de disminució (majors d’edat).

Documentació acreditativa que no pot ser consultada per l’Administració i que, si s’escau, el sol·licitant haurà d’aportar de manera 
obligatòria.
· Certificat que justifiqui la percepció de l’Ingrés Mínim Vital.
· Declaració responsable d’ingressos econòmics de l’any anterior a la sol·licitud d’aquells membres de la unitat familiar que no els puguin 
acreditar d’altra forma.
· En cas de treballadors actius que no hagin fet la Declaració de Renda 2021, les nòmines de gener a desembre de 2022.

DOCUMENTACIÓ D’ALTRES MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR

Granollers ,   de/d’   de 20  Signatura:

Ajuntament de Granollers
OAC Oficina d’Atenció a la Ciutadania
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