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SOL·LICITUD D’AJUT DE MENJADOR ESCOLAR CURS 2020 - 2021
PARE / MARE

SOL·LICITANT

TUTOR/A LEGAL

Nom i cognoms

DNI / NIE / Pass. / NIF

Domicili (via)

Núm.

Municipi

Codi Postal

Escala

Pis

Porta

Telèfon

Custòdia compartida quan només ho sol·licita un progenitor (consultar bases)

CANAL DE NOTIFICACIÓ / COMUNICACIÓ

NO dono el meu consentiment per consultar les dades necessàries d’altres administracions, admeses al Catàleg de
dades interoperables, per a la resolució d’aquest tràmit.

DADES DE L’ALUMNE/A O ALUMNES SOL·LICITANTS DE L’AJUT
Sol·licitant 1
DNI / NIE / Pass. / NIF

Núm. exp. CCVOC
Nom

Primer Cognom

Data de naixement

Nacionalitat
Nen

Nena

IDALU (codi identificador alumne/a) Nom del centre educatiu

Municipi

Sol·licitant 2
DNI / NIE / Pass. / NIF

Primer Cognom

Segon Cognom
Nacionalitat

Nen

Nena

IDALU (codi identificador alumne/a) Nom del centre educatiu

Municipi

Sol·licitant 3

Curs

Núm. exp. CCVOC
Nom

Primer Cognom

Data de naixement

Segon Cognom
Nacionalitat

Nen

Nena

IDALU (codi identificador alumne/a) Nom del centre educatiu

Municipi

Sol·licitant 4
DNI / NIE / Pass. / NIF

Curs

Núm. exp. CCVOC
Nom

Data de naixement

DNI / NIE / Pass. / NIF

Segon Cognom

w w w . s a n t q u i r z e v a l l e s . ca t

Les comunicacions, notificacions i requeriments de documentació referents a aquest tràmit es realitzaran
mitjançant publicació als centres educatius i al tauler d’anuncis corporatiu.

Curs

Núm. exp. CCVOC
Nom

Primer Cognom

Data de naixement

Segon Cognom
Nacionalitat

Nen
IDALU (codi identificador alumne/a) Nom del centre educatiu

Nena
Municipi

Curs
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DADES DE TOTS ELS MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR
*Consultar full informatiu o bases de la convocatòria

Parentiu

Nom

Primer
Cognom

Segon
Cognom

DNI/NIE
o document
oficial

Ingressos anuals no
contributius que no
provinguin de la
Seguretat Social

Concepte ingressos
anuals no contributius

Pare o
Tutor
Mare o
Tutora
Parella
de fet
Fill/a
Fill/a
Fill/a
Fill/a
Avi
Àvia

La situació econòmica d’alguns membres de la unitat familiar ha variat durant els darrers mesos respecte a
l’exercici 2019.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
DNI/NIE de tots/es els/les membres computables per al càlcul de la renda familiar, en cas de no disposar-ne:
certificat de naixement o llibre de família.
Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social,
caldrà aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l’any anterior a la convocatòria.
En el cas en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés corresponent a
rendiments no contributius (excepte els de la Seguretat Social), caldrà aportar document acreditatiu.
Principals Prestacions i complements que no tributen (no contributius):
• Renda Garantida de Ciutadania
• Prestacions de la Llei de dependència
• Prestacions a favor de familiar
• Indemnitzacions per acomiadament
• Prestacions per acolliment familiar
• Pensions d’aliments percebudes per part dels progenitors en virtut de decisió judicial
I totes les previstes a “Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”.
En el cas de no poder acreditar el nivell de renda familiar, declaració jurada d'ingressos, acreditada pels serveis
socials.

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
En cas d'infants en acolliment, resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i
l'Adolescència.
Prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat
atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, degudament acreditades per
l’administració competent.
En el cas de divorci: conveni i sentència de divorci.
Prestacions econòmiques per ajuts al lloguer de l’habitatge.
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DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA PERSONA SIGNANT (Pare, mare, tutor o tutora legal dels alumnes i les alumnes sol·licitant/s)
• Declaro haver informat a tots/es i cadascun/a dels membres de la unitat familiar de la presentació d’aquesta
sol·licitud, la qual implica l’autorització de cadascun/a d’ells/elles, tal com indiquen les bases de la convocatòria.
• Accepto les bases de la convocatòria per la qual sol·licito l’ajut.
• Declaro que les dades incorporades en la sol·licitud són certes i s’ajusten a la realitat i que quedo assabentat que
la falsedat, la inexactitud o l’ocultació de les dades i/o circumstàncies declarades podrà comportat la denegació o
revocació de l’ajut.
Autoritzo a l’Ajuntament, al Consell Comarcal del Vallès Occidental i al Departament d’Educació a obtenir d’altres
administracions públiques les dades de la persona sol·licitant i de la resta de membres de la unitat familiar que siguin
necessàries per determinar la renda familiar, altres dades socials i comprovar la veracitat de les dades aportades a
efectes d’aquest ajut.
Denego la consulta de dades i documents a les institucions públiques que intervenen en la gestió d’aquesta sol·licitud. Si
ho denego, hauré d’entregar tots els documents necessaris per fer la valoració de la mateixa.

• Declaro estar assabentat/da que les dades recollides en la formalització d’aquesta sol·licitud podran ser
publicades segons preveu la legislació vigent de subvencions, així com de l’obligatorietat de presentar els
documents adients davant els òrgans de control de l’Administració per tal que en verifiquin les dades, si s’escau.
DNI/NIE

Nom i cognoms

Lloc

Data

Signatura de la persona sol·licitant amb el
consentiment de tots el membres de la unitat familiar

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès és responsable del tractament de les dades i
documents facilitats per les persones interessades i les tractarà seguint els criteris següents:
Finalitat: registrar sol·licituds per gestionar comunicacions i tràmits administratius per
orientar, ajudar i fer seguiment de les persones ateses en l’àmbit social, educatiu i
dependència. Les dades públiques d’ajudes i subvencions es publicaran a l’apartat web de
referència o Portal Municipal de la Transparència.
Legitimació: consentiment de la persona interessada, excepte en tractaments del
compliment d’interès o exercici de poders públics.
Destinataris: òrgan administratiu competent i Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal del Vallès Occidental i IMSERSO, segons el cas. No es
contemplen transferències internacionals i es poden comunicar dades als interessats en el procediment o ens autoritzats per llei.
Conservació: l’establert legalment o mentre existeixi la finalitat del tractament. Quan no siguin necessàries se suprimiran aplicant les mesures de
seguretat adequades, amb especial atenció a les dades protegides.
Drets: podeu accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos i limitar les vostres dades, així com retirar el consentiment, en qualsevol moment davant de
l'Ajuntament (Plaça de la Vila, 1, 08192) o per registre electrònic al web municipal: www.santquirzevalles.cat
Les dades seran tractades de conformitat amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril, així com amb la normativa
aplicable en matèria de protecció de dades. Per qualsevol dubte contacteu amb protecciodedades@santquirzevalles.cat
La informació addicional i detallada de la Política de Privacitat la podeu consultar a l’apartat web de l’Ajuntament:
Seu electrònica > Protecció de dades personals

Volant de convivència - Document emès per l’Ajuntament en el moment de la presentació de la sol·licitud.

3/3

