DADES DEL
SOL·LICITANT

SOL·LICITUD D'AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR D'INFANTS DE 0 A 3 ANYS
DNI/NIE

Nom i cognoms
(pare, mare o tutor)
Domicili

Població

Núm
Codi Postal

Pis

Porta

Telèfon

Correu electrònic
Data naixement

DADES DE
L’ALUMNE

Nom i cognoms de l'alumne/alumnes

DOCUMENTACIO A PRESENTAR PER TAL DE FER LA VALORACIÓ
(No es valorà la sol·licitud si no s’aporta tota la documentació necessària)
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA:
Declaració de renda de l'exercici 2020 i informe de vida laboral actualitzat de tots els membres de la unitat familiar
majors de 16 anys.
En cas de no estar obligats a fer la declaració de la renda o en cas que no s’hagi treballat mai,
caldrà presentar alguna de les següents documentacions dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys:
Informe de vida laboral actualitzat + certificat de retencions de l'empresa 2020 (sol·licitar-ho a la mateixa
empresa).
Informe de vida laboral actualitzat + certificat del SOC en què s'especifiqui si es rep o no alguna prestació
d’atur + certificat de l’INSS en que s’especifiqui si es beneficiari o no d’una pensió.
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:
Sentència de separació/divorci i conveni regulador on figuri l'import mensual a percebre en concepte de
manutenció/pensió. 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 igual o superior al 33% de qualsevol membre de la unitat familiar:
Resolució de reconeixement del grau de discapacitat o targeta acreditativa vigent
En cas de dependència d’algun membre de la unitat familiar:
Resolució de reconeixement de dependència
En cas de família nombrosa o monoparental:
Resolució de reconeixement o carnet vigent acreditatiu
SOL·LICITO ajut de menjador d'escola bressol pel curs 2021-2022.
Signatura del sol·licitant:

Masquefa,

de

de 2021

Informació sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Ajuntament de Masquefa. Adreça postal: carrer Major, 91-93, 08783, Masquefa. Telèfon: 93 772 50 30. Base
jurídica del tractament: Es determinarà de conformitat amb l’article 6 del Reglament General de Protecció de Dades de caràcter personal 2016/679. Finalitat del tractament:
Registre, atenció i gestió del dret de les persones a relacionar-se amb l’Ajuntament. Conservació de les dades: Les dades personals seran conservades el temps necessari per
acomplir les finalitats legalment establertes. Exercici de drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al
tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer Major, 91-93. Telèfon 93 772 50 30 o bé a través de la seu electrònica
de l’Ajuntament https://seu-e.cat/web/masquefa

