
 
SOL·LICITUD AJUT INDIVIDUAL DE MENJADOR –  CURS 2015-2016 

 
DDAADDEESS  DDEE  LL’’EESSCCOOLLAA  
  
      NNoomm  ddeell  cceennttrree..........................................................................................................................................................  
  

                          MMuunniicciippii................................................................................................................................................................................  
  

 
DADES DE L’ALUMNAT PER AL QUAL SE SOL·LICITA L’AJUT 
Si l’ajut se sol·licita per a més d’un membre de la mateixa família, escolaritzats al mateix centre, només s’omplirà 
un imprès. 
 
     Nom                     Primer Cognom                    Segon Cognom                      Curs  

1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________   

3. ____________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________ 

 
Declaro que són certes les dades que faig constar en aquesta sol·licitud d’ajut 
Firma de la persona responsable dels alumnes sol·licitants de l’ajut  
 
 
 
 
Nom, Cognoms i relació amb els alumnes (pare, mare o tutor legal) ........................................................... 
 
Data............................................... 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ QUE APORTA LA FAMÍLIA, juntament amb la sol·licitud:  
Posar X als documents que s’adjunten 
 
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 
 
---- Volant de convivència actual 
 
---- Fotocòpia DNI/NIF, NIE o document oficial acreditatiu, de tots els membres de la unitat familiar   
 
---- Documents per ingressos no subjectes a IRPF. 

En el cas que algun membre de la unitat familiar rebi qualsevol ingrés exempt d’impostos, caldrà aportar la documentació 
que correspongui, referida a l’exercici de 2014: 

 
- Renda Mínima d'Inserció (PIRMI) o equivalent. Document acreditatiu i el seu import de l’ any 2014. 
- Prestació per la Llei de la Dependència. Document acreditatiu i el seu import de l’ any 2014. 
- Pensió o prestació de la Seguretat  Social o de la Generalitat exempta de l’IRPF: Incapacitat permanent absoluta i gran 

incapacitat, orfandat, ajuts per fill a càrrec. Document acreditatiu i el seu import de l’ any 2014. 
 
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA PER ACREDITAR LES CIRCUMSTÀNCIES FAMILIARS 
 
---- Família nombrosa: s'acreditarà mitjançant el títol vigent. 

---- Monoparentalitat. S'acreditarà mitjançant el títol vigent (ha de ser el títol, no la sol·licitud).  

---- Infants en acolliment: s'acreditarà mitjançant la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i 
l'Adolescència. 
 
---- Discapacitat de l'alumne o germans: s'acreditarà mitjançant el certificat que acrediti la discapacitat, emes per un Centre 
d'Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i Família, o pels organismes competents d'altres 
comunitats autònomes. 
 
---- Certificat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en concepte de subvenció per pagar el lloguer a arrendataris amb risc 
d’exclusió social. 
 



 
 
AUTORITZACIÓ PER DEMANAR LES DADES DE RENDA I PATRIMONI DE L’ANY 2014  A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE TOTS ELS MEMBRES DE LA 
UNITAT FAMILIAR 
 
S’han d’indicar les dades de tots els membres de la unitat familiar. 
 
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 omplir totes les caselles i que firmin tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys. En el cas dels menors, firmaran el pare/mare o tutor legal 
 

Nom 1r Cognom 2n Cognom 
data de 

naixement 
DNI/NIE o document 

oficial Parentiu (1) Firma 

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 
(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. 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/99, de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades seran incorporades a un fitxer denominat “Ajuts de menjador” del qual es responsable el Consell Comarcal del 
Barcelonès, amb la finalitat de gestionar la concessió d’ajuts de menjador.  

 
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 2014, al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i als ajuntaments o entitats socials amb la finalitat que puguin atorgar ajuts complementaris. 
 
Podreu exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals adreçant-vos per correu electrònic a ensenyament@barcelones.cat o mitjançant carta adreçada a la Gerència 
del Consell Comarcal del Barcelonès, al carrer de les Tàpies, 4 08001 Barcelona. 

mailto:ensenyament@barcelones.cat

