SOL·LICITUD D’AJUT DE MENJADOR ESCOLAR CURS 2017-2018.

Dades de la persona sol·licitant (Pare, mare o tutor/a legal)

DNI/NIE

Nom

Tipus de via
Porta

Primer cognom

Segon cognom

Adreça

Núm.

Codi postal

Municipi

Telèfon

Telèfon mòbil

Pis

Adreça electrònica

Dades de l’alumne/a sol·licitant
DNI/NIE

Nom

Data de naixement

Primer cognom

Home ☐

IDALU (codi identificador alumne)

Segon cognom

Dona ☐

Nacionalitat

Nom del centre educatiu

Municipi

Nivell d’estudis:
☐ Segon cicle d’educació infantil (EINF 2C)

☐ Educació primària (EIPRI)

☐ Educació especial (EE)

☐ Educació especial (EE>60%)

Curs:

P3 ☐

P4 ☐

P5 ☐

1PRI ☐

2PRI ☐

3PRI ☐

4PRI ☐

1ESO ☐

2ESO ☐

3ESO ☐

4ESO ☐

☐ Educació secundària obligatòria (ESO)

5PRI ☐

6PRI ☐

Dades de l’alumne/a sol·licitant
DNI/NIE

Nom

Primer cognom

No s’admetran sol·licituds que no estiguin correctament emplenades
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IDALU (codi identificador alumne)

Nom del centre educatiu

Municipi

Nivell d’estudis:
☐ Segon cicle d’educació infantil (EINF 2C)

☐ Educació primària (EIPRI)

☐ Educació especial (EE)

☐ Educació especial (EE>60%)

Curs:

P3 ☐

P4 ☐
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1ESO ☐
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☐ Educació secundària obligatòria (ESO)

5PRI ☐

6PRI ☐

Dades econòmiques familiars
Ingressos anuals no contributius (import anual)

Concepte

☐ Percepció d’ajuts econòmics d’urgència social atorgats per l’Ajuntament de Terrassa durant l’any 2016

☐ Subvenció Agència Habitatge de Catalunya en concepte de lloguer a arrendataris amb risc social per motius
residencials. Import anual:
☐ Seleccionar si compleix els requisits de deducció a la renda familiar per motius de durada del desplaçament i
distància segons les situacions descrites al punt 6.1.1. de les Bases reguladores

DADES MEMBRES COMPUTABLES DE LA UNITAT FAMILIAR (MUF) a 31 de desembre de l’any utilitzat Total núm. MUF
:
en el càlcul de la renda familiar.
(En el cas del progenitors, cal que tos dos omplin i signin aquesta autorització encara que no convisquin al
mateix domicili, si no hi ha separació o divorci legal, i també en casos de custòdia compartida)
AUTORITZACIÓ PERQUÈ EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL I EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA PUGUI ACCEDIR A LES DADES DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA, CORRESPONENTSA
L’EXERCICI 2016, DE TOTS/ES ELS/LES MEMBRES COMPUTABLES DE LA UNITAT FAMILIAR DE L’ALUMNE/A
SOL·LICITANT D’UN AJUT DE MENJADOR ESCOLAR. CURS 2017-2018.

☐ Pare
Nom:

☐ Mare

☐ Tutor/a legal
Cognoms:

☐ Cònjuge/parella del pare/mare

☐ Fill/a

☐ Ascendent (avi, àvia)

DNI/NIE:

Ingressos anuals no contributius:

SIGNATURA:

Concepte:
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Nom:
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TOTS ELS MEMBRES HAN DE SIGNAR EN LA CASELLA CORRESPONENT (en el cas dels membres menors d’edat

haurà de signar el/la pare/mare o el/la tutor/a legal).
DECLARACIÓ DE LA PERSONA SOTASIGNAT:
●
●
●
●
●
●

Que són certes totes les dades consignades en aquesta sol·licitud i que queden assabentats que la inexactitud de les
circumstàncies declarades donar lloc a la denegació o revocació de l’ajut.
Que accepten les bases de la convocatòria per la qual sol·liciten l’ajut i autoritzo a què el pagament de l’ajut de menjador
es realitzi a l’ajuntament de referència o a l’escola/AMPA que gestionen el servei.
Que estic informat/da de l’obligatorietat de presentar els documents adients davant els òrgans de control de
l’Administració per, si escau, verificar-ne les dades.
Que estic assabentat/ada que la informació derivada de la formalització d’aquesta sol·licitud donarà lloc a un acord del
Consell Comarcal i, per tant, són dades públiques.
Autoritzo a l’ajuntament a tramitar aquesta sol·licitud al Consell Comarcal del Vallès Occidental, i a tots dos organismes a
traslladar la documentació necessària a altres Consells receptors, en el cas que hi hagi un trasllat d’alumne.
Autoritzo a l’ajuntament, al Consell Comarcal del Vallès Occidental i al Departament d’Ensenyament a l’obtenció, a
través de l’Agència Tributària, de les dades que siguin necessàries per determinar la renda de la unitat familiar a efectes
d’aquest ajut.

Signatura del/la pare/mare o el/la tutor/a de l’alumne/es sol·licitant/s

Terrassa, ........ de....................................de 2017
D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’interessat dóna el seu consentiment a que les dades
facilitades siguin incloses en el fitxer automatitzat de 'Ajuts individuals de menjador' propietat del Consell Comarcal del Vallès Occidental per al seu
tractament informàtic amb l’única finalitat de gestionar les sol·licituds d’ajuts individuals de menjador de les escoles de la comarca del Vallès
Occidental. Tanmateix, s’informa de la possibilitat que les seves dades siguin cedides a l’àrea de serveis socials del vostre ajuntament amb la finalitat
de fer el barem de puntuació de totes les sol·licituds. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició en els termes inclosos a la legislació vigent mitjançant escrit presentat en el Registre d'Entrada d’aquesta corporació a la Ctra. N-150, km. 15
- 08227 Terrassa.

Documentació
En el cas de no poder acreditar el nivell de renda familiar, declaració jurada d’ingressos,
acreditada per els serveis socials bàsics.
Certiticat de pensió.
En el cas de divorci: conveni o sentència de divorci (només el full on surt la part econòmica que
reb el/s fills)
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