
 

                                                  
 

ANNEX I 

 

DADES PERSONALS 

 
 

NOM I COGNOMS DE LA PERSONA SOL·LICITANT   

……..…………………………………………............................................................................................................ 

DNI/NIE o PASSAPORT…………………….…....... TELÈFON MÒBIL………………….. TELÈFON FIX ....................  

ADREÇA ………………………………………………..……........................................................................................ 

MUNICIPI ……………..………………………………………...................................................................................... 

 
COMPOSICIÓ FAMILIAR 
 

 EDAT TREBALL ACTUAL INGRESSOS COBRA SUBSIDI 

MARE     

PARE     

FILLS     

     

     

     

ALTRES     

 

OBSERVACIONS…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

SOL.LICITO BECA  PER A: 
 

NOM I COGNOMS………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     Matriculat de: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NOM I COGNOMS………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     Matriculat de: ……………………………………………………………………………………….……………………………………… 

NOM I COGNOMS…………………………………………………………………..…………………………………………………………. 

      Matriculat de: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ESCOLA  MUNICIPAL  DE MÚSICA                                     D’ACORD AMB LA NORMATIVA PREVISTA 
JOSEP M RUERA  I CONSERVATORI                                                                SIGNAT 
 
 
Granollers, …….. de ………………….......  de …….. 
 

 

 

 



DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA 
 

 
1 Documentació econòmica de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys: 
 

a) Declaració presentada de l’IRPF de l’any 2015, o 
 

b) Documents acreditatius d’alguna de les situacions següents: 
 

� En cas de ser treballador/a fix/a o temporal, els fulls de salari o certificat equivalent dels 
últims 6 mesos anteriors a la sol·licitud on constin els ingressos percebuts. 

� En cas de treballadors autònoms declaració de renda corresponent a l’exercici fiscal 2015. 
� En cas de trobar-se a l’atur, certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya amb els períodes 

d’inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia que perceben o 
l’autorització perquè l’ajuntament ho pugui consultar. 

� En cas de ser pensionistes, certificat de pensió o bé signar una autorització perquè 
l’ajuntament consulti les dades. 

� Qualsevol altra documentació que acrediti els ingressos obtinguts. 
� Certificat de vida laboral actualitzat de les persones que no acreditin cap tipus d’ingrés 

econòmic o signar l’autorització perquè l’ajuntament ho pugui consultar 
� En casos de dones víctimes de violència masclista, la documentació acreditativa d'acord 

amb les previsions de l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, si és el cas, a efectes del 
càlcul de la renda neta per membre de la unitat familiar. 

� El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge on resideixi la persona 
beneficiària, si és el cas, a efectes també del càlcul de la renda neta per membre de la 
unitat familiar. 

 

2 Documentació identificativa: 
 

a. DNI/NIE, permís de residència o passaport del sol·licitant. 
b. Certificat municipal de convivència amb la persona/es beneficiària/es. 
c. Llibre de família o en el seu defecte document que acrediti la filiació. 
d. En cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa 

d'aquest fet. 
 

L’Ajuntament de Granollers es reserva el dret de sol·licitar els originals de la documentació aportada 
per a la seva verificació en qualsevol moment del procediment; així com el dret de requerir la 
documentació descrita en aquest article si no ha estat presentada en el temps i forma indicats. 

     
    La persona o persones sotasignades autoritzen l’Ajuntament de Granollers a fer les consultes i         les 

comprovacions necessàries de les dades de l’IRPF i nivell de renda aportat, a l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària. 

 
     El/la qui subscriu declara, sota la seva responsabilitat, que totes les dades que consten en    
      aquesta sol·licitud i els documents que l’acompanyen, corresponen a la realitat. 
 
                                       ……………………………………………. De  …………………. De ………….. 
 

          Nom i cognoms tutor 1             Nom i cognoms tutor 2                       Nom i cognoms altres 
 
          ------------------------------              ----------------------------------                  ----------------------------------- 
          DNI/NIF o NIE:_______               DNI/NIF o NIE: ________                   DNI/NIF o NIE: _________  
          Signatura                                     Signatura                                                Signatura 
 
 
 

 


