
SOL·LICITANT (Pare, mare o tutor/a)
Nom i cognoms:

DNI:

Adreça:
Tel:

Municipi:         BARBERÀ DEL VALLÈS Tel. mòbil:

DADES DE/DELS ALUMNES PELS QUALS SE SOL·LICITA L'AJ UT DE MATERIAL

Nom i Cognoms Data naixement
Curs inici 

setembre'20

1

2

3

DADES FAMILIARS

Número total de membres de la unitat familiar  

SI NO

Títol de família nombrosa general

Títol de família nombrosa especial

Títol família monoparental 

Existència d'infants en acolliment en la unitat familiar

Discapacitat d'un membre de la unitat familiar fins a un 33%

Discapacitat d'un membre de la unitat familiar de més d'un 33 %

1

2

Registre:

SOL·LICITUD D'AJUT PER A MATERIAL ESCOLAR CURS 2020 -2021

MunicipiCentre Escolar

3

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
del 14 al 30 de setembre de 2020  a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Pg. Doctor Moragas, 224
IMPORTANT!!!  Per presentar la sol·licitud és imprescindible que  es demani

CITA PRÈVIA  al telèfon de l'Ajuntament de Barberà del Vallès
Telf.  93 729 71 71 Ext. 135 i 286



DADES ECONÒMIQUES DELS MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIA R

      Pare        Mare       Alumne                  Cònjuge del pare/mare            Germà/na                 Avi / Àvia

Nom: Primer Cognom: Segon Cognom: Ingressos nets mensuals:

Concepte:

      Pare        Mare       Alumne                  Cònjuge del pare/mare            Germà/na                 Avi / Àvia

Nom: Primer Cognom: Segon Cognom: Ingressos nets mensuals:

Concepte:

      Pare        Mare       Alumne                  Cònjuge del pare/mare            Germà/na                 Avi / Àvia

Nom: Primer Cognom: Segon Cognom: Ingressos nets mensuals:

Concepte:

        Barberà del Vallès , de de 2020

Signatura del/la pare/mare o tutor/a de l'alumne/a sol·licitant

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR SI NO S'HA SOL·LICITAT  AJUT DE MENJADOR ESCOLAR CURS 2020/2021

Cal aportar FOTOCÒPIA de tota la documentació que acrediti les circumstàncies que s'al·leguen per tal que siguin
valorades.

   Fotocòpia del DNI/NIE/TIF de tos/es els/les membres computables per al càlcul de la renda familiar, en cas de no
  disponsar-ne, certificat de naixement o llibre de família.

   Ingressos dels membres de la unitat familiar:
-- Treballador/a en actiu: fotocòpia dels fulls de salari o certificat equivalent dels últims 3 mesos.
-- Les persones en situació d'atur: certificat actualitzat del SEPE, en el que consti si es percep
   la prestació d'atur i la seva quantia.
-- Les persones que percebin la Renda Garantida de Ciutadania: certificat acreditatiu actualitzat.
-- Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantia actualitzada.
-- Autònoms o empresaris: Model 130 ó 131 (1r trimestre 2020)

   En cas de no poder acreditar el nivell de renda familiar, declaració jurada d'ingressos.

   Fotocòpia del títol de família nombrosa general o especial en vigor.

   Fotocòpia del títol de família monoparental en vigor.

   Discapacitat d'algun membre de la unitat familiar: certificat de discapacitat emès per un Centre d'Atenció a
   Persones amb Discapacitat (CAD)

   En el cas de separació o divorci: fotocòpia conveni o sentència (Tots els fulls)

DECLARO:
-- Que són certes totes les dades consignades en aquesta sol·licitud.
-- Que estic informat/da de l'obligatorietat de presentar els documents adients davant els òrgans de control de l'Administració per, si s'escau, verificar-ne les dades.

D'acord amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personal i garantia dels drets digitals, s'informa a la persona interessada que les dades
facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre General de documents de l'Ajuntament de Barberà del Vallès i que poden ser objecte d'inclusió en
altres fitxers automatitzats municipals per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s'informa a la persona interessada de la possibilitat d'exercir els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a qualsevol de les Oficines d'atenció ciutadana
d'aquest Ajuntament.


