DADES DE
L’ALUMNE

DADES DEL
SOL·LICITANT

SOL·LICITUD D'AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR D'INFANTS DE 0 A 3 ANYS
Nom i cognoms (pare, mare o tutor)

DNI/NIE

Domicili

núm.

Població

Codi Postal

pis

porta

Telèfon

Correu electrònic
Nom i cognoms de l'alumne/alumnes

Data naixement

Documentació obligatòria a presentar per tal de poder fer la valoració (NO ES VALORARÀ LA
SOL·LICITUD SI NO S'APORTA TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA)

DOCUMENTACIÓ PRESENTADA

Original de la declaració de la renda corresponent al darrer exercici fiscal de tots els membres del nucli de
convivència majors de 16 anys.
En cas de no estar obligats a fer la declaració de la renda o, en cas de canvi de la situació
econòmica:
 Certificat positiu o negatiu d’ingressos
 Justificant de pensions actuals
 Fotocòpia dels contractes temporals i nòmines corresponents.
 Informe de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social.
 Altra documentació que es consideri necessària per tal d'acreditar
la situació econòmica de la unitat familiar.
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA: En cas de separació o divorci:
Fotocòpia de la sentència de separació i conveni regulador. En cas que estigui en tràmit, cal presentar un document
que acrediti aquesta situació (fotocòpia justificant d'interposició de la demanda, document notarial...)
En el cas d’impagament de la pensió d'aliments:
Denúncia/demanda judicial acreditativa actualitzada
En cas de discapacitat:
Fotocòpia de la resolució o de la targeta de la discapacitat sempre i quan sigui igual o superior al 33%
de qualsevol membre del nucli familiar
En cas de dependència d’algun membre de la unitat familiar:
Fotocòpia de la resolució de reconeixement de dependència
En cas de família nombrosa o monoparental:
Carnet vigent acreditatiu

SOL·LICITO ajut de menjador d'escola bressol pel curs 2018-2019.
Signatura del sol·licitant:
Masquefa, _____ de ________________ de 2018
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades de
caràcter personal s’incorporaran al fitxer Usuaris de Serveis Municipals, del que és responsable l’Ajuntament de Masquefa i seran objecte de tractament per gestionar els
diferents serveis municipals de l’Ajuntament utilitzats pels usuaris, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense
el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic masquefa@diba.cat o al correu postal c/ Major, 93 de Masquefa.

