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AJUTS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’ESTIU 2023 

 
L’Ajuntament de Montornès del Vallès obre el període de tramitació d’ajuts per a les 

activitats d’estiu en els següents terminis: 

 
1. Entre el 14 i el 30 de març de 2023 es podran tramitar ajuts corresponents a 

les activitats d’estiu de lleure amb els tècnics del departament de Serveis 

socials. 
2. Les bases que regulen aquests ajuts les podeu trobar a la web municipal, 

www.montornes.cat. 

3. També podeu trobar a  www.montornes.cat. la instància específica  i manual 

per tràmit  mitjançant administració electrònica. 

 

Què necessito per tramitar l’ajut? 

 
Per tramitar l’ajut, podeu demanar hora amb els tècnics de Serveis socials Tel. 

93.572.11.70 ext. 3.; o bé, mitjançant tramitació electrònica directament a la web de 

l’Ajuntament. Podeu seguir manual de tràmit electrònic al mateix enllaç web  de 

l’Ajuntament. 

 

Explica’m la sol·licitud 

 
En el primer apartat s’identifiquen els progenitors, pare i/o mare, o els tutors legals 

del/s menor/s. 

A continuació s’identifiquen el/s menors/s per al/s qual/s es sol·licita l’ajut. 

 
Tot seguit trobem un llistat de documentació que cal aportar en el moment de 

realitzar la sol·licitud. Comentem el més important: 

 
- Relativa a l’habitatge: heu de portar els darrers tres rebuts de lloguer o 

hipoteca per tal de tenir-ho en compte a l’hora de fer la valoració econòmica. 

 

- Relativa als ingressos de la unitat familiar: nòmines, vida laboral, 

certificats de pensió... 

- Temes familiars: llibre de família, sentència de separació, denúncia 

d’incompliment de pagament de la pensió d’aliments... 
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Quina documentació no cal aportar? 

 

En el cas que la persona sol·licitant autoritzi l’Ajuntament a la realització de 

consultes inter administratives (últim apartat de la sol·licitud), no caldrà aportar: 

 
 DNI 

 

 IRPF 
 

 Certificat de convivència 
 

 Certificat de Bens 
 

 Títol de FN / FM 
 

 Reconeixement de discapacitat 
 

 Nivell i grau de dependència 
 

 Certificat d’inscripció de demandant d’ocupació i/o de perceptor de prestacions 

 

 

 Enllaç: 

Instància genèrica Ajuntament: 

Instància genèrica - Ajuntament de Montornès del Vallès 

 
 

https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/pagina-tramits/sol-licitud-general

