PROCÉS PER SOL·LICITAR L’AJUT PER PART DE LES FAMÍLIES
En el cercador mateix de la Xarxa de Lleure Tgn, les famílies podran escollir l’activitat corresponent i
demanar-ne la bonificació mitjançant un tràmit telemàtic. Per a aquelles persones que no disposin
dels mitjans corresponents, s’oferirà un contacte telefònic per rebre suport.
Un cop rebudes les sol·licituds de bonificació, s’atorgaran mitjançant una valoració tècnica. Aquelles
famílies a qui s’hagi concedit l’ajut podran consultar els resultats en la mateixa aplicació informàtica,
es podran imprimir la validació de l’ajut i podran presentar-la per a l’activitat corresponent, a la qual

En el cas d’haver-hi reclamacions, aquestes s’hauran de resoldre en el termini màxim de vuit dies
hàbils. Les entitats mantindran la reserva de plaça fins a la resolució definitiva de les al·legacions.
La resolució definitiva posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats podran interposar,
amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició en el termini d'un mes, un recurs contenciós
administratiu o qualsevol altre recurs que considerin convenient per defensar els seus interessos.

Plaça de la Font, 1

•

43003 TARRAGONA

•

Tel. 977 29 61 00

•

NIF P-4315000-B

•

www.tarragona.cat

s’aplicarà el descompte procedent.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:
Per tenir dret a l’ajut econòmic, caldrà presentar el formulari de sol·licitud degudament emplenat i
signat, acompanyat de la fotocòpia dels documents següents:
• Declaració de renda de l’últim any (tots els membres del nucli familiar).
• Si la persona no està obligada a fer la declaració de renda, és imprescindible que presenti el full
de salari o que especifiqui l’import dels ingressos anuals de tots els membres en edat activa majors
de 18 anys del nucli de convivència on resideix l’infant mitjançant una declaració jurada.
• Llibre de família.
• Si n’és perceptor/a, la resolució com a beneficiari de la RG –renda garantida– de la unitat familiar
on viu l’infant o una fotocòpia del resguard de l’entitat bancària de l’ingrés de l’esmentada renda.
Persones amb discapacitat.
• Si en el nucli de convivència hi ha un membre amb discapacitat, caldrà presentar una còpia de la
resolució del centre d’atenció a persones amb discapacitat —CAD— o, en cas d’infants de 0 a 6
anys no diagnosticats, el dictamen de l’equip d’assessorament psicopedagògic —EAP.
• Si la unitat de convivència és família monoparental, haurà d’acreditar-ho presentant una còpia del
carnet corresponent.
• Informe de necessitats socioeducatives, si s’escauen, per part de l’òrgan corresponent; en aquest
cas, dels Serveis Socials.

