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SOL·LICITUD D’AJUT INDIVIDUAL DE MENJADOR PER ALUMNES DE P3 A 4T D’ESO
CURS 2018 - 2019
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 sol·licita l’ajut un dels progenitor (Clàusula 7.a.1 de les bases reguladores)

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

Núm. exp. CCVOC

DNI / NIE / Pass. / NIF

Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

Data de naixement

Home

Dona

Nacionalitat

Nom del centre educatiu

Municipi

Nivell d’estudis pel curs 2018/2019
Segon cicle d'educació infantil (EINF 2C)

IDALU (codi identificador alumne/a)

Educació primària (EIPRI)

Educació especial (EE)

Educació secundària obligatòria(ESO)

Educació especial (EE>60%)

Curs 2018/2019

P3

P4

P5

1r PRI

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

2n PRI

Sol·licitant 2

3r PRI

4t PRI

5è PRI

w w w . s a nt qu i r z e v al 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.

6è PRI

Núm. exp. CCVOC

DNI / NIE / Pass. / NIF

Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

Data de naixement

Home

Dona

Nacionalitat

Nom del centre educatiu

Municipi

Nivell d’estudis pel curs 2018/2019
Segon cicle d'educació infantil (EINF 2C)
Educació especial (EE)

IDALU (codi identificador alumne/a)

Educació primària (EIPRI)

Educació secundària obligatòria(ESO)

Educació especial (EE>60%)

Curs 2018/2019

P3

P4

P5

1r PRI

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

2n PRI

3r PRI

4t PRI

5è PRI

6è PRI
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Núm. exp. CCVOC

DNI / NIE / Pass. / NIF

Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

Data de naixement

Home

Dona

Nacionalitat

Nom del centre educatiu

Municipi

IDALU (codi identificador alumne/a)

Nivell d’estudis pel curs 2018/2019
Segon cicle d'educació infantil (EINF 2C)

Educació primària (EIPRI)

Educació secundària obligatòria(ESO)

Educació especial (EE)

Educació especial (EE>60%)

Curs 2018/2019

P3

P4

P5

1r PRI

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

2n PRI

Sol·licitant 4

3r PRI

4t PRI

5è PRI

6è PRI

Núm. exp. CCVOC

DNI / NIE / Pass. / NIF

Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

Data de naixement

Home

Dona

Nacionalitat

Nom del centre educatiu

Municipi

IDALU (codi identificador alumne/a)

Nivell d’estudis pel curs 2018/2019
Segon cicle d'educació infantil (EINF 2C)

Educació primària (EIPRI)

Educació secundària obligatòria(ESO)

Educació especial (EE)

Educació especial (EE>60%)

Curs 2018/2019

P3

P4

P5

1r PRI

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

2n PRI

Sol·licitant 5

3r PRI

4t PRI

5è PRI

6è PRI

Núm. exp. CCVOC

DNI / NIE / Pass. / NIF

Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

Data de naixement

Home

Dona

Nacionalitat

Nom del centre educatiu

Municipi

IDALU (codi identificador alumne/a)

Nivell d’estudis pel curs 2018/2019
Segon cicle d'educació infantil (EINF 2C)

Educació primària (EIPRI)

Educació secundària obligatòria(ESO)

Educació especial (EE)

Educació especial (EE>60%)

Curs 2018/2019

P3

P4

P5

1r PRI

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

2n PRI

Sol·licitant 6

3r PRI

4t PRI

5è PRI

6è PRI

Núm. exp. CCVOC

DNI / NIE / Pass. / NIF

Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

Data de naixement

Home

Dona

Nacionalitat

Nom del centre educatiu

Municipi

IDALU (codi identificador alumne/a)

Nivell d’estudis pel curs 2018/2019
Segon cicle d'educació infantil (EINF 2C)

Educació primària (EIPRI)

Educació secundària obligatòria(ESO)

Educació especial (EE)

Educació especial (EE>60%)

Curs 2018/2019

P3

P4

P5

1r PRI

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

2n PRI

3r PRI

4t PRI

5è PRI

6è PRI
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DADES ECONÒMIQUES FAMILIARS
Ingressos anuals no contributius (import anual)

Concepte

EUR / anuals
Percepció d'ajuts econòmics d'urgència social durant l'any 2017 (ajuts municipals)
Subvenció Agència Habitatge de Catalunya en concepte de lloguer a arrendataris amb risc social per motius
residencials. Import anual:
L'alumne/a es desplaça en vehicle un mínim de 3 km, o és de una durada superior a 25 min del domicili familiar habitual
al centre on està escolaritzat.
L'alumne/a està escolaritzat en el centre determinat pel Departament d'Ensenyament o el més proper al seu domicili
familiar.

COMPACTACIÓ DE L’AJUT
Seleccionar si es vol compactar l’ajut, en cas que li sigui assignat.

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
Cal aportar la documentació original que acrediti les circumstàncies que s'al·leguen per tal que siguin valorades.
Els/les sol·licitants hauran d'aportar la documentació següent referida als membres de la unitat familiar, incloent
l’alumne/a o alumnes sol·licitants, d’acord amb la clàusula 7a de les bases reguladores.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA
(*)

(*)

DNI/NIE de tots/es els/les membres computables per al càlcul de la renda familiar, en cas de no disposarne: certificat de naixement o llibre de família.
Llibre de família o certificat de naixement

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.
Annex 1 - Autorització de tots el membres de la unitat familiar per demanar les dades de renda i patrimoni
de l’any anterior a la convocatòria a l’agència tributària.
En el cas en que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés corresponent a
rendiments no contributius, caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts
d'ingressos:
Renda Mínima d'Inserció / Renda Garantida de Ciutadania: Certificat acreditatiu actualitzat i el seu
import corresponent a l’any anterior.
Prestació de la Llei de la dependència: Certificat acreditatiu de la percepció i de la seva quantitat.
Prestacions a favor de la família: Certificat acreditatiu de la percepció i de la seva quantitat.
Indemnitzacions per acomiadament: Certificat acreditatiu de la percepció i de la seva quantitat.
Prestacions per acolliment familiar: Certificat acreditatiu de la percepció i de la seva quantitat.
Pensions d’aliments percebudes per part dels progenitors en virtud de decisió judicial.
En el cas de no poder acreditar el nivell de renda familiar, declaració jurada d'ingressos, acreditada per els
serveis socials bàsics.
En el cas de no estar obligat a la declaració de l'IRPF, presentar el certificat d'imputacions emès per
l'Agència Tributària.
(*)

La documentació sol·licitada que sigui susceptible de no haver variat de la presentada en l’anterior convocatòria d’ajuts
de menjador escolar, es pot substituir per una declaració, que acrediti que no s’han produït modificacions en les dades
que consten a la documentació presentada en la convocatòria dels curs anterior.
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DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
(Només s'ha de presentar si es vol gaudir d'una valoració addicional en la baremació de l'ajut i sempre i quan es reuneixi n
els requisits mínims establerts a la Normativa)
(*)
(*)
(*)
(*)

En cas d'infants en acolliment, resolució d'acolliment de la Dir. Gral. d'Atenció a la Infància i l'Adolescència
Títol de família nombrosa general o especial en vigor
Títol de família monoparental general o especial en vigor
Discapacitat de l'alumne/a sol·licitant o germans: certificat de discapacitat emès per un Centre d'Atenció a
Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i Família o pels organismes competents
d'altres comunitats autònomes.

En el cas de divorci: conveni i sentència de divorci.
(*)

La documentació sol·licitada que sigui susceptible de no haver variat de la presentada en l’anterior convocatòria d’ajuts
de menjador escolar, es pot substituir per una declaració, que acrediti que no s’han produït modificacions en les dades
que consten a la documentació presentada en la convocatòria dels curs anterior.

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

DECLARACIÓ DE LA PERSONA SOTASIGNAT
DECLARO 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.
 Accepto les bases de la convocatòria per la qual sol·licito 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.
 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.
 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/a.
 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.
Lloc

Data

Signatura

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 següents
criteris:
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
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ANNEX 1 - AUTORITZACIÓ DE TOTS EL MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR PER DEMANAR LES DADES DE RENDA I PATRIMONI DE L’ANY ANTERIOR A LA
CONVOCATÒRIA A LA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
S’han d’indicar les dades de tots els membres de la unitat familiar.
Qui són membres de la unitat familiar: alumne/a sol·licitant, pare, mare o tutors legals, nou cònjuge del pare o mare, germans o germanes de l’alumne/a i avi o àvia de l’alumne/a sol·licitant, que
convisquin al mateix domicili i constin en el volant de convivència.
És imprescindible emplenar totes les caselles i que firmin tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys. En el cas de menors, firmaran el pare/mare o tutor legal.

Nom

Primer
Cognom

Segon
Cognom

DNI/NIE
o document
oficial

Parentiu

(1)

Ingressos anuals no
(2)
contributius

Concepte
ingressos anuals
no contributius

Ingressos màxims
treballadors de la
(3)
llar

(1)

Alumne/a, pare,mare o tutor/a legal, cònjuge o parella del pare/mare, germà/na de l’alumne/a, avi o àvia de l’alumne/a, que figurin al volant de convivència.

(2)

Que no provinguin de la Seguretat Social.

(3)

Ingressos màxims que consten com a base de cotització del certificat de cotitzacions corresponent l’any anterior a la convocatòria del règim de treballadors de la llar.

Signatura
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