
Programa per a la participació en igualtat de condicions a les activitats 
d’educació en el lleure
Els ajuts d’aquest programa estan finançats pel Departament de Treball, Afers socials i Famílies 
 
 
Declaració d’opció a l’ajut d’aquest programa (a omplir pel pare/mare o tutor legal de l’infant o jove participant)

 

Dades de l’infant o jove participant

Nom i cognoms 

Sexe  Noia  Noi Edat  Població  CP

 

Dades del pare/mare o tutor legal de l’infant o jove participant

Nom i cognoms  DNI

Telèfon  Correu electrònic (opcional)

 

Dades de l’activitat

Tipus d’activitat: Casal de vacances Colònia Acampada Ruta Esplai/escoltisme durant el curs

Data d’inici Data final Nom de l’activitat

Municipi   CP Comarca

Nom de l’entitat organitzadora

 

Motiu de la necessitat de l’ajut

Renda familiar inferior als límits establerts a les bases de la subvenció

Titular d’una beca menjador

Informe d’un/una treballador/a social

Informe d’una Àrea Bàsica de Serveis Socials

Informe acreditatiu per part del Serveis de Cáritas

Situació laboral d’atur per part d’un dels dos progenitors

Titular d’una RMI, PIRMI, renda de suficiència, pensió contributiva o similar

Observacions 

 

 

 

 

 

 

Signatura del pare/mare o tutor legal de l’infant o jove participant 

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies
Direcció General de Joventut

Núm. referència



Validació de l’ajut via aquest programa (a omplir per una persona de l’entitat que gestiona l’ajut)

Detall de dades de l’entitat organitzadora

Nom  NIF  Núm. de cens de la DGJ

Municipi   CP Comarca

Nom de la federació/moviment al qual pertany

 
Dades de la validació

Nom de l’entitat que gestiona l’ajut (si és diferent de l’entitat organitzadora) 

Nom de la persona que valida l’ajut   DNI

Cost total de l’activitat Proposta d’import de l’ajut

Signatura de la persona que valida l’ajut 

 

 

 

 

 

Lloc  Data                

En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que 

proporcioneu s’incorporaran al fitxer ”Subvencions de la Direcció General de Joventut”. La finalitat del fitxer és la gestió de les sol·licituds de subvencions de la Direcció 

General de Joventut. La unitat responsable del fitxer és la Direcció General de Joventut i les dades recollides s’emmagatzemaran amb les mesures de seguretat i con-

fidencialitat establertes legalment. Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes 

per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Direcció General de Joventut per correu postal (Calàbria, 147 08015 Barcelona) o correu 

electrònic (adreçat a joventut.tsf@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut).

Rebut (a omplir pel pare/mare o tutor legal de l’infant o jove participant)

 

Nom i cognoms  DNI

Declaro sota la meva responsabilitat que l’infant/jove esmentat/ada ha participat en aquesta activitat i ha gaudit d’una reducció de 
                         € sobre el cost total de l’activitat que era de                            €.     

Signatura

 
 
 
 
 
Lloc  Data   

            


