AJUT DE MENJADOR ESCOLAR i/o
LLIBRES DE TEXT PER AL CURS 2018-19

DADES DEL PARE/MARE O TUTOR/A SOL·LICITANT
DNI / NIE

Nom i cognoms

Domicili

Núm.

Pis

Porta

Telèfon mòbil (per rebre comunicacions per SMS) Adreça electrònica

Telèfon fix
Població:

Esc.

MOLLET DEL VALLÈS

Codi Postal: 08100

DADES DELS ALUMNES PER ALS QUALS ES SOL·LICITA L'AJUT DE MENJADOR I/O LLIBRES
Beneficiari 1
Data de naixement

DNI/NIE

Nom i cognoms

IDALU

Nom del centre escolar

Alumne amb discapacitat igual o superior al 60%

Sí

infantil
Dades del curs 2018/19

secundària obligatòria
Beneficiari 2
Data de naixement

4ESO

1PRI

2 PRI

3 PRI

4 PRI

1ESO

2 ESO

3ESO

4ESO

Nom del centre escolar

Sí
P3

P4

P5
3 PRI

4 PRI

1ESO

2 ESO

3ESO

4ESO

Nom del centre escolar

secundària obligatòria

6PRI

Dona

Municipi del centre

2 PRI

IDALU

infantil

5 PRI

Home

1PRI

Nom i cognoms

primària

Dona

No

DNI/NIE

Alumne amb discapacitat igual o superior al 60%

6PRI

Municipi del centre

P5

IDALU

secundària obligatòria

Home

P4

Nom i cognoms

primària

5 PRI

No
P3

infantil

Dades del curs 2018/19

4 PRI

3ESO

DNI/NIE

Dades del curs 2018/19

Data de naixement

3 PRI

2 ESO

Sí

primària

Alumne amb discapacitat igual o superior al 60%

Beneficiari 4

2 PRI

1ESO

Nom del centre escolar

secundària obligatòria

Data de naixement

1PRI

IDALU

infantil

Beneficiari 3

P5

Nom i cognoms

Dades del curs 2018/19

Municipi del centre

P4

DNI/NIE

Alumne amb discapacitat igual o superior al 60%

Dona

No
P3

primària

Home

Sí

5 PRI

Home

6PRI

Dona

Municipi del centre

No
P3

P4

P5

1PRI

2 PRI

3 PRI

4 PRI

1ESO

2 ESO

3ESO

4ESO

5 PRI

6PRI

AJUT DE MENJADOR ESCOLAR i/o
LLIBRES DE TEXT PER AL CURS 2018-19
Declaracions/autoritzacions

PERSONA SOL·LICITANT
DNI / NIE

Nom i cognoms

SOL·LICITO

AJUT COMARCAL DE MENJADOR ESCOLAR (ED. INFANTIL,PRIMARIA I ESO)
COMPLEMENT AJUT MUNICIPAL DE MENJADOR ESCOLAR ((ED. INFANTIL, PRIMARIA I ESO)
AJUT MUNICIPAL PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT (ED. PRIMARIA I ESO)

DECLARO certes les dades consignades en aquesta sol·licitud i que estic informat/ada de l'obligatorietat de presentar aquells
documents que permetin verificar-ne les dades o autoritzar la seva consulta. Així mateix, declaro no incórrer en cap de les
circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona beneficiària de subvencions segons recull l’art. 13 de la Llei 38/2003,
i estar al corrent de les meves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social i que en aquesta data no té deutes de naturalesa tributària
amb l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
AUTORITZO a l'administració perquè, a fi de verificar tot allò declarat en aquest formulari, comprovar l'adequat compliment de totes
les condicions necessàries per a l'accés a la subvenció sol·licitada i les prohibicions i limitacions imposades per la legislació, efectuï
les gestions de consulta de dades a fi i efecte exclusivament de tramitació d’aquesta sol·licitud. Si no voleu donar aquesta autorització
senyaleu la casella següent
Els membres de la Unitat Familiar (UF) majors de 16 anys DESIGNEN com a representant amb relació a tots els
procediments als quals donés lloc aquesta sol·licitud d’ajut a qui figuri com a sol·licitant, i amb la seva signatura AUTORIZEN
la consulta per via telemàtica de les dades personals necessàries ens els mateixos termes esmentats per a la persona
sol·licitant..
AUTORITZO a l’Ajuntament a fer el pagament de l’ajut a l’escola on estan escolaritzats els fills o filles de les persones beneficiàries,
així com a tramitar la present sol·licitud al Consell Comarcal del Vallès Oriental.
AUTORITZO la compactació de l’ajut de menjador en cas que sigui necessari. Si no voleu donar aquesta autorització senyaleu la
casella següent
AUTORITZO la recepció via SMS, en el telèfon mòbil indicat, de les comunicacions de l’Ajuntament relacionades amb la tramitació
d’aquesta sol·licitud.
Nom i cognoms dels
majors de 16 anys

Parentiu

DNI/NIE

Signatura
Ϭϭ/ ϮϬϭϵ

PARE
MARE

Núm. total de membres computables unitat familiar : ____

Signatura de la persona sol·licitant,

En compliment de l’article 21.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, us comuniquem que la vostra sol·licitud presentada al registre
general d’aquest Ajuntament el dia d’avui, serà resolta abans del transcurs de tres mesos. En el supòsit que la vostra petició no hagi estat resolta en el termini indicat, aquesta petició
s’entendrà com a no estimada. Tot això sens perjudici de l’obligació de l’Ajuntament de resoldre expressament la vostra sol·licitud.

Us informem que segons el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, Reglament general de protecció de dades (RGPD), l’Ajuntament de Mollet del Vallès és responsable del
tractament de les dades facilitades amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud en virtut de la normativa legal aplicable i en el marc de la vostra relació amb aquesta administració
pública. De la mateixa manera us informem que les vostres dades no seran cedides a terceres parts, tret d’obligació legal. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés,
rectificació, supressió de dades, així com altres drets, tal com s’explica a la informació addicional que podreu trobar a https://www.molletvalles.cat/nota-legal/

AJUT DE MENJADOR ESCOLAR i/o
LLIBRES DE TEXT PER AL CURS 2018-19

Termini de presentació: del 21 de maig al 8 de
juny de 2018

1. REQUISITS QUE HAN DE REUNIR LES PERSONES SOL·LICITANTS:
1. Estar empadronades a Mollet del Vallès i tenir residència legal al país.
2.Tenir fills matriculats en una escola pública de Mollet del Vallès, (o de la comarca, en cas de l’Ajut comarcal), o concertada en
cas que l’escolarització s’efectuï per resolució o autorització des de Departament d’Educació, atenent necessitats socials i/o
educatives.
3. Presentar la sol·licitud en el termini i la forma establerts a la convocatòria.
4. No tenir deutes de naturalesa tributaria amb l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
5. No superar els llindars econòmics següents:
5.1. No superar el llindar de renda familiar anual que es calcula en funció dels membres computables de la unitat familiar i per
l'agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:
1. Primer adult (sustentadors principals): 9.667,30 EUR.
2. Segon adult (sustentadors principals): 4.833,60 EUR.
3. Per cada adult que integri la unitat familiar diferent dels sustentadors principals: 2.416,80 EUR.
4. Per cada nen/a computable de la unitat familiar: 2.900,20 EUR.
5.2. No superar el llindar de volum de negoci per unitat familiar de 155.000 EUR calculat sumant els volums de negoci de tots
els membres computables de la unitat familiar.
5.3. No superar el llindar de rendiments patrimonials de 1.700,00 EUR, d'acord amb el càlcul següent:
Suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials
pertanyents als membres computables de la unitat familiar, excloent les subvencions rebudes per a l'adquisició o rehabilitació
de la habitatge habitual i, en el seu cas, la renda bàsica de emancipació.
5.4. No superar el llindar de valors cadastrals de finques urbanes de 42.900 EUR.
5.5. No superar el llindar de valors cadastrals de finques rústiques de 13.130 EUR per cada membre computable.
2. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Documentació obligatòria:
El NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar i original i fotocòpia del llibre de família.
Volant de convivència emès per l’Ajuntament. (L’Ajuntament l’expedirà en el moment de la sol·licitud)
En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés corresponent a rendiments no
tributables o exempts, s'ha d'aportar també la documentació que es relaciona a continuació:
a) En el cas de persones perceptores de la renda garantida de ciutadania, el certificat acreditatiu.
b) En el cas de pensionistes, el certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantia.
c) Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti ingressos no tributables o exempts.
En cas de separació o divorci, el conveni o la sentència on consti la custodia única o compartida dels beneficiaris de l’ajut,
i si hi ha pensió d’aliments per als fills, l’import establert.
Documentació complementària: (la documentació assenyalada amb * es consultarà per via telemàtica)
Si és el cas, títol de família nombrosa vigent expedit per l'organisme competent on consti categoria especial o general*.
Si és el cas, títol de família monoparental vigent expedit per l'organisme competent on consti categoria especial o general*.
Si és el cas, per infants en acolliment, la resolució de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
Si és el cas, la resolució de reconeixement de grau de discapacitat d’algun germà emesa per l'organisme competent.*
*També es consultaran per via telemàtica les dades econòmiques de l’IRPF a l’Agència Tributària,i la situació de deutes Tributàris
amb l’Ajuntament de Mollet del Vallès, referida als pares/tutors i de les persones majors de 16 anys que convisquin al mateix nucli
de convivència que el beneficiari. Cada membre, amb la seva signatura autoritza a l’Administració a fer aquestes consultes.

