Benvolgudes famílies,

Què s’ha de portar per sol·licitar la beca de curs?
1. Fotocòpies del DNI/NIE/Passaport de la mare, pare i fill/a beneficiari/a si són majors de 14
anys.
2. Fotocòpia de la targeta sanitària. (En cas de no tenir-la o haver-la perdut caldrà aportar la
fotocòpia del comprovant conforme està en tràmit.
3. Fotocòpia de les vacunes actualitzades.
4. Certificat de convivència on surt tots els membres que viuen a la mateixa casa .
5. Dades econòmiques familiars (Cal aportar la documentació oficial indicada en cada cas):

Si treballes per una
empresa:

+ 3 últimes nòmines.
+ Ingressos del 2020:
- Documentació Retenció IRPF (empresa)
- Certificats ingressos 2020 (Hisenda – abril)

Si ets autònom/a

IRPF (Model 111) presentats al 2020 (4art Trimestre)

Si estàs a l’atur.

+ Certificat de prestació per desocupació.
+ Ingressos del 2020:
- Documentació Retenció IRPF (empresa)
- Certificats ingressos 2020 (Hisenda – abril)

Si no disposes
d’ingressos justificables.

Certificat conforme no està rebent prestacions públiques de cap
tipus (Seguretat Social) o Certificat d’ingressos del 2020 (Hisenda
– abril) o Declaració jurada dels teus ingressos del 2020 (el
document te’l facilitaran a Secretaria).

A més a més:
Si reps o passes pensió
de manutenció.

Resolució judicial o justificant legal de la manutenció que es
passa.

Quan s’ha de portar?
Del 22 de març al 30 d’abril de 2021. Fora d’aquestes dates NO es garanteix la possibilitat d’obtenir
cap ajut.
On s’ha de portar?
A la Secretaria del Club (C/Emigrant, 25, baixos. L’Hospitalet de LL.).
Horari d’atenció: tardes de dilluns a divendres de 15:30 a 20:00 i dimarts i dijous de 10:00 a 14:00.
Tel: 933 383 913
@: secretaria@sanfeliu-santildefons.org. / club@sanfeliu-santildefons.org

Recordeu que les places són limitades i s’atendran a les famílies per ordre d’arribada de la
documentació. No s’acceptarà cap documentació que no estigui complerta.
El Club Infantil Juvenil Sanfeliu-Sant Ildefons no garanteix en cap cas que la presentació de la documentació impliqui la
concessió de les beques.

