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“APRÈN I JUGA”: SOL·LICITUD D’AJUT EN FORMA DE BECA PER A INFANTS I 
JOVES PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS i ESPORTIVES 
CURS 2022-2023 

Dades del/la sol·licitant (pare/mare/tutor/a) 

Nom i Cognoms DNI/NIE 

Adreça 

Codi postal Població Telèfon de contacte Correu electrònic 

Dades del beneficiari/ària de l’activitat esportiva o extraescolar a realitzar 

Infants i joves entre 6 i 16 anys – Escolarització obligatòria 

Infant 1 Infant  2 Infant 3 Infant 4 

Nom i 
Cognoms 

DNI/NIE 

Data de 
naixement 

Curs escolar 
2022/2023 

Activitat 
extraescolar 

Cost 
Activitat 
extraescolar 

Sol·licitud 
 

Donada la meva situació econòmica, personal i familiar que acredito amb la documentació presentada, 
sol·licito:  Beca d’activitats extraescolars i esportives “Aprèn i Juga” pel curs 2022/23. 

 

Autorització 
• A l’AJUNTAMENT DE TARADELL, amb CIF P0827800D, i domicili al carrer de la Vila, 45, 08552 Taradell a

fer les consultes adients als organismes que es consideri necessari per acreditar la condició de
sol·licitant/beneficiari de la subvenció així com per accedir a les dades relatives als membres de la
unitat familiar que siguin necessàries per a la comprovació de l’esmentada situació.

• A la MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA LA PLANA, amb CIF P-0800024-B, i domicili a
Sector El Quadro, 08522 MALLA i, a través del CONSELL COMARCAL D’OSONA, a fer les consultes
adients als organismes que es consideri necessari per acreditar la condició de sol·licitant/beneficiari
de la subvenció així com per accedir a les dades relatives als membres de la unitat familiar que siguin
necessàries per a la comprovació de l’esmentada situació.
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• La cessió de les dades necessàries a aquelles administracions públiques o entitats implicades en el
procés de gestió de la subvenció, entre elles a l’ajuntament, per a l’emissió de la certificació de despesa
corresponent.

• A l’AJUNTAMENT DE TARADELL a fer el pagament de la subvenció concedida directament a CARITAS
PARROQUIAL DE TARADELL, amb NIF R080052G, i domiciliada al carrer Torras i Bages 4 Bx, 08500
Vic.

• SI   SI        NO

Declaro 

Que no posseeixo béns immobles, diferents de l’habitatge habitual, sobre els que tingui un dret de 
propietat, possessió o usdefruit. 

Que no posseeixo béns mobles (patrimoni econòmic) superior a 6.000 €. 

Que estic al corrent de pagament de les despeses extraescolars del curs 2021-2022 o anteriors. 

Que no he rebut ajudes pel mateix destí d’altres organismes públics o privats. En cas contrari 
indiqui quines: 

Que autoritzo expressament a l’administració municipal per accedir a qualsevol tipus d’informació que 
sigui necessària per a la tramitació d’aquesta beca i ajut, que pugui obrar en el seu poder o que consti 
en altres administracions. En cas de no autoritzar aquesta consulta de dades, la persona sol·licitant 
haurà de presentar la documentació requerida a les bases. 

Documentació adjunta obligatòria 

Fotocòpia del  DNI o NIE de tots els membres de la unitat familiar. En cas de no disposar-ne, caldrà 
adjuntar còpia del certificat de naixement, o bé, còpia de totes les pàgines emplenades del llibre de 
família. 

Volant de convivència. 

Document acreditatiu de l’activitat esportiva o extraescolar a la qual s’inscriurà l’infant o jove amb 
les dades bancàries de l’entitat i el cost de la mateixa. 

Documentació adjunta complementària 
En cas de NO a ver presentat al Consell Comarcal d’Osona la sol·licitud de beca de menjador i/o beca 
escolar pel curs 2021-2022 

Fotocòpia del carnet vigent de Família nombrosa. 

Fotocòpia del carnet vigent de Família monoparental. 

Fotocòpia de la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
per Infants en acolliment. 

Certificat que acrediti la discapacitat, emès per un Centre d’Atenció a Persones amb discapacitat 
(CAD) del Departament de Drets Socials, o pels organismes competents d’altres comunitats 
autònomes, dels membres de la unitat familiar. 

Fotocòpia del conveni o sentència de separació/divorci dels progenitors. 

Informe dels serveis socials, en cas de realitzar l’activitat esportiva fora del municipi. 

En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent 
a rendiments no tributables o exempts, caldrà aportar la següent documentació en funció de la font 
o fonts d’ingressos:

Autoritzo a rebre notificacions electròniques referent a aquesta sol·licitud a través del 
correu electrònic



C. de la Vila, 45 · Taradell · CP 08552 · T 938 126 100 · taradell@taradell.cat · taradell.cat · NIF P08.278.00D 

Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social. 

Les persones que percebin la Renda Mínima d’Inserció o Renda garantida de ciutadania: 
certificat acreditatiu de l’import total percebut durant l’any 2020. 

Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar de la 
Seguretat Social, caldrà aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l’any 2020. 

Les persones que percebin prestacions econòmiques per ajuts al lloguer de l’habitatge: 
resolució o certificació de l’Agència Catalana de l’Habitatge. Aquesta documentació no caldrà 
que es presenti si s’autoritza a la Mancomunitat La Plana que pugui sol·licitar a 
l’administració competent les dades relatives a l’ajut de lloguer. 

Altres, a especificar:  

Dret a la informació en protecció de dades 

Les dades personals facilitades en aquest formulari seran tractades per AJUNTAMENT DE TARADELL, amb 
CIF P0827800D, i domicili al carrer de la Vila, 45, 08552 Taradell i LA MANCOMUNITAT LA PLANA, amb CIF 
P0800024B, i domicili a Sector El Quadre s/n de Malla, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud i totes 
aquelles gestions inherents als serveis i tràmits sol·licitats. 

Les dades es conservaran mentre perduri el procediment en qüestió, i, en tot cas, durant el termini legalment 
previst per les normatives en cada moment vigents. 

L’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al 
tractament de les dades davant del Responsable del tractament de l’Ajuntament de Taradell: presencialment 
a l’Ajuntament de Taradell al carrer de la Vila, 45, 08552 Taradell, per correu electrònic dpo@taradell.cat o 
per la seu electrònica. O davant del Responsable del tractament de la Mancomunitat La Plana 
dpd@mancoplana.cat. En qualsevol cas, haurà d’aportar còpia del seu DNI, passaport o document 
equivalent. Podrà, també, presentar reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

El consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment enviant correu electrònic a dpo@taradell.cat o 
dpd@mancoplana.cat per correu postal al carrer de la Vila 45, 08552 Taradell. 

Data i signatura 

Datació Signatura 
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