SOL·LICITUD AJUT INDIVIDUAL DE MENJADOR – CURS 2021-2022
DADES DE L’ESCOLA

Nom del centre.............................................................................
Municipi........................................................................................

DADES DE L’ALUMNAT PER AL QUAL ES SOL·LICITA L’AJUT
Si l’ajut es 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
El pare/mare/tutor de l’alumne manifesta haver informat a totes les persones que conviuen en el domicili que l’Administració
pública podrà accedir a les dades que consten en el padró municipal a efectes de consulta en el marc de la tramitació d’aquesta
sol·licitud, sense que cap d’aquestes persones hagi manifestat la negativa a aquesta consulta
---- Fotocòpia DNI/NIF, NIE o document oficial acreditatiu, de tots els membres de la unitat familiar
---- Documents per ingressos no subjectes a IRPF(contracte de la llar i/o certificat de la renda garantida de l’any 2020)
En el cas que algun membre de la unitat familiar rebi algun ingrés exempt d’IRPF, caldrà aportar la documentació del 2020
---- Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques durant l’any
2020 que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques , de subsistència, com per exemple
l’alimentació, el vestit i allotjament.
No han d’aportar aquest document les famílies que hagin rebut l’any 2020 algun ajut social dels Ajuntaments de Badalona,
L’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs. Els ajuntaments comunicaran aquestes dades a l
Àrea Metropolitana de Barcelona.
---- Conveni, sentència de divorci o l’acta final de mediació del Departament de Justícia.

(cada curs s’ha d’adjuntar)

---- Certificat de l’Agència Catalana de l’Habitatge de l’import rebut a l’any 2020.

AUTORITZACIÓ PER DEMANAR LES DADES DE RENDA I PATRIMONI DE L’ANY 2020 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.
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 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.
L’Àrea Metropolitana de Barcelona podrà sol·licitar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària informació relativa als ingressos de l’exercici fiscal 2020. Podeu oposar-vos a que efectuem aquesta consulta
indicant-ho en el moment de presentar la sol·licitud. En aquest cas caldria que ens féssiu arribar aquesta informació.
Informació sobre protecció de dades
Responsable

Àrea Metropolitana de Barcelona

Finalitat
Legitimació
Destinataris

Registre i valoració de les sol·licituds. Atorgament dels ajuts. Informació a les persones sol·licitants
Consentiment de l’interessat i compliment d’una obligació legal
En el cas d’ajuts concedits es comunicaran dades a l’Administració Tributària i a entitats bancàries amb finalitat d’abonament dels imports. Amb la finalitat d’atendre sol·licituds
d’ajuts complementaris, es comunicarien també al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i als ajuntaments de residència del sol·licitant.
Per a exercir els drets que la llei reconeix als interessats cal adreçar-se a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, carrer 60, 16-18, Barcelona (CP – 08040),
adreça electrònica: ajuts@amb.cat

Drets

