
 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA SOL·LICITUD DE BECA PER L’ALUMNAT DE 

L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA D’ARENYS DE MAR. CURS 2020-2021 

 

DADES DE LA PERSONA DECLARANT (en cas d’alumnat menor d’edat, qui sol·licita ha de 

ser el pare/mare/ tutor/a: 

NOM I COGNOMS:_____________________________________________________________ 

NIF/NIE: _________________________  

CÀRREC AMB QUÈ ACTUA;  ____________________________________ 

 

Declara sota la seva responsabilitat que reuneix els següents requisits: 

 

a) Estar empadronats a Arenys de Mar. 

b) Cursar o estar matriculats a l’escola Municipal de Música d’Arenys de Mar  durant el curs 

2020-2021. 

b) Els ingressos de la unitat familiar no han de superar a l’exercici fiscal de 2019 una renda 

superior als llindars que s’estableixen a l'apartat 5è de les bases reguladores específiques en 

matèria d’educació per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a 

l’alumnat de l’escola municipal de música (Valoració de les sol·licituds). 

c) Extraordinàriament i en el cas d’una situació d’atur sobrevinguda, després d’una situació laboral 

ininterrompuda d’un període de 2 anys, dins el període de càlcul de la renda, o durant el curs, es 

podrà prendre com a import per a comptabilitzar els ingressos de la unitat familiar la renda que 

de l’atur se’n derivi. 

d) No disposar de més d’un bé immoble 

e) No disposar d’un vehicle nou adquirit en el darrer any (excepte que sigui instrument de treball 

o se’n justifiqui la necessitat). 

f) No disposar més d’un vehicle (excepte que sigui instrument de treball o se’n justifiqui la 

necessitat). 

 

Els beneficiaris de la subvenció han d’acreditar el compliment de les obligacions tributàries davant 

l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de 

la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial 

dels seus deutes amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social. 

 

Així mateix, ha d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries davant 

l’Ajuntament d’Arenys de Mar. 

 

 

Arenys de Mar,  a  ___ d’____ de 20__              

 

 

 

 

 

 

 

 Signatura del declarant, 


