
  

                                                            

Autorització de consulta de dades d’altres administracions
      Ajut de menjador escolar 
Autorització perquè el Consell Comarcal del Vallès Occidental i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya puguin accedir a les dades de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, corresponents a 
l’exercici 2017, de tots els membres computables de la unitat familiar de l’alumne o alumna sol·licitant d’un ajut de menjador escolar curs 2018-2019. 
Autoritzo a l’Ajuntament de Sabadell per accedir a les dades i als antecedents que constin en fitxers d’altres administracions públiques que siguin necessaris per a la tramitació i resolució d’aquesta sol·licitud (carnet de 
família nombrosa general o especial en vigor, carnet de família monoparental general o especial en vigor, certificat de discapacitat, renda mínima d’inserció/renda garantida de ciutadania , prestacions d’urgència social i 
del Padró Municipal de tots els membres computables de la unitat familiar. 

      Beca per l’adquisició de llibres de text i material escolar  
Autorització per tal que l’Ajuntament de Sabadell pugui accedir a les dades de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, corresponents a l’exercici 2017 i del Padró Municipal de tots els membres computables de la 
unitat familiar. 

- En el cas de no emplenar aquest full d’autorització, s’haurà de presentar tota la documentació presencialment. 
S’han d’indicar les dades de tots els Membres de la Unitat Familiar.  Nombre de membres de la unitat familiar (MUF):____________ 
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 certificat de convivència. 
   
(*)És imprescindible omplir totes les caselles i que signin tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys. En el cas dels menors, firmaran pare/mare o tutor/a legal. La signatura 
del pare/mare o tutor legal comporta l’autorització de la consulta de dades d’altres administracions corresponents als membres de la unitat familiar menors de 18 anys. 

Nom 1r Cognom 2n Cognom 
DNI/NIE 

o document oficial 
Parentiu (1)

Ingressos anuals 
no contributius (2)

Concepte ingressos 
anuals no contributius Signatura (*)

        

        

        

        

        

        

        

        

         

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

(2) que no provenen de la Seguretat Social. 

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. 

Podreu exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació vigent mitjançant escrit presentat en el Registre d'Entrada del Consell Comarcal del Vallès Occidental a la Ctra. N-150, km. 15 - 08227 Terrassa o mitjançant escrit presentat 
en el Registre d’Entrada d’aquesta corporació al carrer de la Indústria, 10 – 08202 Sabadell. 

Els sotasignats consenten expressament que les seves dades puguin ser cedides a l’Agència Tributària amb la finalitat de sol·licitar informació relativa als ingressos del exercici  fiscal 2017, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a d’altres Consells Comarcals 
en cas de trasllats i als ajuntaments o entitats socials amb la finalitat que puguin atorgar ajuts complementaris.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 


