
  

  

 
 
 
 
 
Dades personals de l’infant 

 
    
Nom i cognoms:  
 
Data de naixement:   
 
Dades de matrícula:  
        
  Nivell (marqueu casella):  � Grup 0-1 any (Nadons) 
          � Grup 1-2 anys (P1) 
          � Grup 2-3 anys (P2) 
 
  Horari (marqueu casella):  � Jornada completa 
          � Mitja jornada matí 
          � Mitja jornada tarda 
 
 
Dades personals del sol·licitant 

 
    
Nom i cognoms pare, mare o tutor:  
 
DNI/NIE:  
 
Telèfon/s:  
   
Adreça (via, codi postal i municipi):  
 
Adreça electrònica:  
 
 
Dades de la unitat familiar 

 
(indiqueu totes les persones de la unitat familiar) 

 

Nom 1r cognom 2n cognom Data de naixement DNI/NIE Parentiu 
amb el sol·licitant 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
SOL·LICITUD D’AJUT DE MENJADOR  

PER A INFANTS DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL MÓN PETIT 
Any 2015 

 



  

  

Sol·licitud i declaració del sol·licitant 
 

 

El sotasignat sol·licita l’ajut individual de menjador per a l’Escola Bressol Municipal Món Petit i declara 
(marqueu casella o caselles):  

� Que accepta les bases específiques reguladores d’aquest ajut. 
�  Que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries (inclosos els deutes contrets  amb 
 l’Ajuntament d’Abrera) i davant de la Seguretat Social. 
� Que totes les dades assenyalades són certes. 
� Que accepta que, en cas que es concedeixi la subvenció, aquest ajut es redueixi de les quotes de 
 menjador.  
 
Documentació aportada 

 
    
El sotasignat aporta la següent documentació (marqueu caselles): 
 
De la documentació obligatòria 
 

� NIF o NIE dels membres de la unitat familiar (fotocòpia) 
� Llibre de família (fotocòpia) 
� Nòmina de tots els membres de la unitat familiar que treballin (fotocòpia de dues nòmines d’entre gener i 

 maig de 2015)   
� Declaració de Renda 2014 (fotocòpia) 
� En cas d’estar exempt de la presentació de la renda: certificat d’empresa on s’especifiqui els salaris 

percebuts l’any 2014 
� En cas de separació dels pares: conveni regulador on es detalla la pensió d’aliments als fills  (fotocòpia) 
� En el cas que qualsevol membre de la unitat familiar hagi percebut rendiments no contributius l’any  

2014: acreditació corresponent amb l’import i quantia percebuda 
� En el cas que s’hagi percebut subsidi d’atur l’any 2014: certificat o document de l’Oficina de  Treball de la 
 Generalitat (OTG), on consti que s’ha percebut i el seu import 
� En el cas que s’hagi percebut la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) o equivalent durant l’any 2014: 
 certificat o document  acreditatiu i el seu import  
� En el cas que s’hagin percebut pensions no contributives l’any 2014: certificat o document  acreditatiu i 
 el seu import 
� Altres situacions d’ingrés o rendiments no contributius: acreditar amb certificat 
 
De la documentació per acreditar les situacions específiques de la unitat familiar 
 

� Carnet de família nombrosa (fotocòpia) 
� Carnet de família monoparental (fotocòpia) 
� En cas d’infants en acolliment: resolució d’acolliment de la Direcció Gral. d’Atenció a la Infància i  

Adolescència (fotocòpia) 
� En cas de discapacitat d’algun membre de la unitat familiar: certificat que acrediti la discapacitat,  emès 
 pel Departament de Benestar Social o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes 
 (fotocòpia) 
� En cas que la família estigui atesa pels serveis socials: informe corresponent a efectes de  computar la 

puntuació del criteri d’atorgament d’ajut 5. c) de la present convocatòria 
 
El certificat municipal de convivència, que també és necessari, l’aportarà el mateix ajuntament. 
 
 
Abrera,  de/d’       de 2015                                           
 
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us 
informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Ajuts menjador EBM 2015, del qual és responsable 
l’Ajuntament d’Abrera, i seran objecte de tractament per gestionar les diferents activitats de prestació del servei públic d’educació, en 
l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si 
no ho autoritza una llei. 
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic: informacio@ajuntamentabrera.org 
o al correu postal: Oficina d’ Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament - Plaça Constitució número 1, 08630 Abrera.  

   
 
 

Signatura del pare, mare o tutor 


