
 

  

 
 

 

  
SOL·LICITUD D’AJUT DE MENJADOR ESCOLAR CURS ESCOLAR 2014-2015 

 
                                                        

DADES DEL CENTRE ESCOLAR 

Nom del Centre Escolar  

Municipi  

Si l’ajut es sol·licita per a més d’un membre de la mateixa família, s’omplirà un únic imprès sempre que estiguin 
matriculats/des al mateix centre. 

DADES DE L’ALUMNAT PER AL QUAL SE SOL.LICITA L’AJUT 
1. Nom i cognoms________________________________________NIF/NIE______________Curs_______ 
2. Nom i cognoms _______________________________________ NIF/NIE______________Curs______ 
3. Nom i cognoms ________________________________________NIF/NIE______________Curs______ 
 
 
Declaro que totes les dades aportades en la sol·licitud de l’ajut són certes  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORITZACIÓ PER ACCEDIR A LES DADES DE RENTA I PATRIMONI DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE L’ANY 
2013, DE TOTS ELS MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR  

INDICAR TOTES LES PERSONES DE LA UNITAT FAMILIAR. 
*IMPRESCINDIBLE QUE SIGNIN TOTS ELS MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR MAJORS DE 18 ANYS 

Nom  1r. Cognom 2on. Cognom Data de 
naixement 

NIF/NIE Parentiu amb el 
sol·licitant (1) 

Signatura* 

 
 

      
 

 
 

      
 

 
 

      
 

 
 

      
 

 
 

      
 

 
 

      
 

 
 

      

(1) Només mare/ pare/ progenitors/es/, o tutors legals, nou cònjuge del pare o mare, germans/es i avi/a del/la sol·licitant, que convisquin en el 
mateix domicili a 31/12/2013. 

Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal 
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 Baix Llobregat, amb la finalitat de gestionar la concessió d’ajuts de menjador escolar.  
Les dades podran ser facilitades als ajuntaments o altres entitats socials amb la finalitat que puguin atorgar ajuts complementaris, o a administracions a efectes de justificacions públiques. Podreu 
exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals adreçant-vos per correu electrònic a ensenyament@elbaixllobregat.cat o mitjançant escrit presentat en 
el Registre d'Entrada d’aquesta corporació a la Ctra. N-340 Parc Torreblanca, Sant Feliu de Llobregat. 

  Model 1 

Signatura de la persona tutora legal, mare o pare de l’alumne/s sol·licitants de l’ajut individual 
de menjador 
 
Lloc i data...................................................................................... 



 

  

 
 

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA : 
 

Posar una X a la documentació que s’adjunta 
 
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 
 

   Model normalitzat de sol·licitud (Model 1) 

   Certificat municipal de convivència, actualitzat 
   Fotocopia NIE o NIF/ en cas de no disposar  fotocopia llibre de família o certificat naixement. 

  Documents per ingressos per conceptes no contributius. 
- En cas  que qualsevol membre de la unitat familiar hagi percebut rendiments no contributius a l’any   2013 
caldrà aportar l’acreditació corresponent amb l’import i quantia percebut.. 

- Certificat  o document de l’oficina de treball de la Generalitat, en què consti s’ha percebut subsidi    
d’atur el seu import a l’any 2013. (Aquest subsidi és per a persones que han esgotat la prestació 
contributiva).   
 - Les persones que percebin la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) o equivalent, Certificat o document       
acreditatiu  i el seu import, any 2013. 
- Certificat o documentació d’altres pensions no contributives percebudes a l’ 2013.  
- Altres situacions d’ingrés o rendiments no contributius no previstes anteriorment, acreditar amb 
documentació fefaent. 

 
 
DOCUMENTACIÓ PER ACREDITAR LES SITUACIONS ESPECIFIQUES DE LA UNITAT FAMILIAR 

            En cas de família nombrosa: fotocopia el carnet de família nombrosa en vigor. 

              En cas de família monoparental: fotocopia del carnet de família monoparental en vigor. 

              Infants en acolliment s’acreditarà mitjançant la resolució d’acolliment de la Direcció 
General d’Atenció a la    infància i  l’Adolescència. 

       En cas de discapacitat de l’alumne o germans aportar el Certificat de que acrediti la 
discapacitat, emes per un centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat del 
Departament de Benestar i Família, o pels organismes competents d’altres comunitat 
autònomes. 

         En cas d’alumnes que resideixin fora del municipi del centre escolar i estiguin en intervenció 
de serveis socials, hauran d’aportar l’informe corresponent a efectes de computar la 
puntuació de l’apartat c) dels criteris d’atorgament d’ajuts. 

 
 

 


