SOL·LICITUD FONS SOCIAL DE SORTIDES CURS 2022-2023
Les famílies que vulguin accedir al Fons Social de sortides han d'omplir aquesta
sol·licitud i adjuntar l'original i còpia de la documentació sol·licitada.
En/Na

________________________________________________

_________________

com

a

pare/mare/tutor/a

legal

amb
de

DNI/NIF
l'alumne/a

_____________________________________________ que cursarà ___ d'ESO declaro que
la unitat familiar està formada per ___ persones i els ingressos totals familiars al 2021 no
han superat els següents llindars (calculats a partir de: 1,5 · IRSC + 1.500,00 €UR ·(MUF - 1) ,
on IRSC és l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya 2021 i MUF el nombre de
membres de la unitat familiar):
2 membres

3 membres

4 membres

5 membres

6 membres

13.451,60 €

14.951,60 €

16.451,60 €

17.951,60 €

19.451,60 €

Per aquest motiu adjunto la següent documentació:
▢

Certificat de convivència emès per l'ajuntament.

▢

Original i fotocòpia de les declaracions de la declaració de renda 2021, en les quals
figurin totes les persones que formen la unitat familiar resident en el domicili per la
qual se sol·licita l’ajut.

▢

Resolució per la qual es reconegui un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
Per cada persona amb grau de discapacitat superior al 33% computarà com un
membre més.

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

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

▢

Les persones en situació d'atur: certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la
Generalitat, en què consti si es percep la prestació d'atur i la seva quantia.

▢

Les persones que percebin la Renda Mínima d'Inserció: certificat acreditatiu
actualitzat.

▢

Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva
quantia actualitzada.

▢

En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s’haurà
d’acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada.

Sant Pere de Ribes, ____ de _________________ de 20____
Signatura de la mare/pare/tutor/a legal de l'alumne/a

