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SOL·LICITUD AJUDES ALS CASALS  
LLEURE PER A TOTHOM 2018 

Dades del sol·licitant 

Nom i Cognoms         DNI/NIE 
 
 
Domicili       Municipi        Codi Postal 
 
Telèfon (pare, mare, tutor/a...)                                           Correu electrònic                             
 

1.  
 

2. 
 

 
Número total de les persones del nucli familiar 

 
- Adults (majors de 16 anys):  

 
- Menors (menors de 16 anys):  

Dades dels infants sol·licitants de l’ajuda 
 

NOM i COGNOMS dels infants EDAT NOM del CASAL SOL·LICITAT  DATES (màxim 4 setmanes)
    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 Informació sobre casals del Lleure per a Tothom 
 

ENTITAT NOM CASAL EDATS DATES disponibles 

Coordinadora de Lleure 

1. La Pinya p3 a p5 25 juny – 7 setembre 
2. Els Petits Dracs 1r a 3r 25 juny – 7 setembre 
3. Escàndol 4t a 6è 25 juny – 7 setembre 
4. Joves 1r i 2n ESO 25 juny – 7 setembre 

Consell Esportiu 5. Casal Esportiu p3 a 6è 25 juny – 7 setembre 
6. Estiu Jove 1r a 4rt ESO 2 - 7 de juliol 

Escola de la Natura 7. Esplai Verd p3 a 6è 25 juny – 7 setembre 
Museus - Arqueolític 8. Uns Museus de pel·lícula! 1r a 6è  2 - 27 juliol 
Escola de Música i Aula de Teatre 9. Que Comenci! p4 a 2n ESO  25 juny - 27 juliol 
Un Salt al Circ 10. Encirca’t Casal d’estiu artístic p3 a 2n ESO 25 juny - 27 juliol i 3-7 setembre 
La Balca 11. El Casalet 0-3 - Artístes 0 a 3 anys 25 juliol – 3 agost 
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Autorització de tots els membres computables de la unitat familiar 
Aquesta autorització l’han d’omplir totes les persones majors de 16 anys de la unitat familiar a l’any 2016 
 

NOM I COGNOMS SIGNATURA DNI 

AUTORITZACIÓ 
a consultar les  dades 
amb  l’Admin. Tributària 
per determinar la renda 
familiar 

   

  SÍ   NO 

   

  SÍ   NO 

   

  SÍ   NO 

   

  SÍ   NO 

   

  SÍ   NO 

 
En cas que algun membre de la unitat familiar no autoritzi la consulta caldrà aportar l’original 
i fotocòpia de la renda del darrer exercici fiscal d’aquella persona. 

Documentació Requerida 
 

- Fotocòpia del document d’identitat de tots els membres majors de 16 anys de la unitat familiar. 
- Fotocòpia del llibre de família 

Sol·licito 
 
Sol·licito l’ajuda del preu del casal d’estiu per un màxim de 4 torns/setmanes per l’any 2018. 
 

Signatura 
Cognoms i nom                                                                                                   Signatura  
 
 
Banyoles,          
 
 
 
 

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES 
Les dades que ens facilita s’incorporaran a un fitxer automatitzat creat per l’Ajuntament de Banyoles per a deixar constància de l’entrada i 
sortida de documents i per al seguiment dels tràmits i actuacions de l’exercici de les seves competències i funcions. En la gestió d’aquest 
fitxer i en el tractament de les dades que es realitza a l’Ajuntament es compleixen els requeriments i les exigències de la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades. Les seves dades personals únicament seran comunicades a altres administracions públiques i persones en 
els casos previstos legalment, o bé amb el seu consentiment previ. En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d’accés, de 
rectificació, d’oposició i, si és el cas, de cancel·lació, tot adreçant-se a l’Alcalde –President de l’Ajuntament. 
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Requisits:  

- tenir un o més infants inscrits a un dels casals del projecte Lleure per a Tothom 
- que els inscrits siguin menors d’edat 
- estar empadronades, tota la unitat familiar, a Banyoles 
- no tenir cap deute amb cap de les entitats del Lleure per a Tothom 
- no superar els següents nivells de renda econòmica de la unitat familiar 

 
Llindars: 

NÚM. MEMBRES UNITAT 
FAMILIAR*  MEMBRES** INGRES MÀXIM ANUAL 

2 1 adult i 1 menor 14.501,18€ 
3 1 adult i 2 menors 17.847,60€ 
3 2 adults i 1 menor 20.078,55€ 
4 1 adults i 3 menors 21.194,03€ 
4 2 adults i 2 menors 23.424,98€ 
4 3 adults i 1 menors 25.655,93€ 
5 1 adult i 4 menors 24.540,45€ 
5 2 adults i 3 menors 26.771,40€ 

5 3 adults i 2 menors 29.002,36€ 
6 2 adults i 4 menors 30.117,83€ 

6 3 adults i 3 menors 32.348,78€ 
7 2 adults i 5 menors  33.464,26€ 

7 3 adults i 4 menors 46.849,96€ 

7 5 adults i 2 menors 40.157,11€ 

8 2 adults i 6 menors 36.810,68€ 

8 4 adults i 4 menors 46.849,96€ 

8 5 adults i 3 menors 43.503,53€ 
 
* Membres unitat familiar: es consideren membres totes les persones del nucli familiar que viuen en 
una mateixa vivenda. 
**Es considera menor: els infants i joves menors de 16 anys. 
 
Es consideren ingressos els provinents del treball, pensions o prestacions econòmiques diverses (atur, 
invalidesa, etc), patrimoni, capital o altres. 
 
 
 
 
 
Important:  Aquesta fitxa es pot lliurar a l’Ajuntament de Banyoles fins el 25 de 

maig de 2018 
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