
 

(NOMÉS S’HA D’OMPLIR EN CAS DE NO PODER ACREDITAR E L NIVELL DE RENDA FAMILIAR) 
 
ANNEX I: Declaració responsable d’ingressos percebu ts de la unitat familiar per a la convocatòria d’aj ut de menjador escolar i/o beca 
de llibres de text i material escolar. Curs 2019-20 20 
 

Dades de la persona sol·licitant (pare/mare o tutor /tutora legal) 

Nom    Primer cognom                 Segon cognom 

__________________________________________________________________      

DNI/NIE__________________________ Home        Dona               Data de naixement___/___/_____ 

Carrer_____________________________________________________________número________pis____porta_____ 

Municipi_______________________________________ Telèfon_______________________________ 

Parentiu Nom i cognoms Concepte dels ingressos Import anual 

Pare / mare o tutor/ tutora legal       

Cònjuge pare / mare       

Fill o filla       

Fill o filla       

Fill o filla       

Fill o filla       

Ascendent (avi/àvia)       

Ascendent (avi/àvia)       

 

Declaro, sota la meva responsabilitat, 

QUE els ingressos de la unitat familiar obtinguts l’any 2018 han estat els següents:  

Sense ingressos                        Total ingressos anuals obtinguts:______________ euros 

 

QUE son certes les dades consignades en aquesta sol·licitud, així com les que he facilitat als professionals de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Sabadell 

 

QUE sé que tinc l’obligació de comunicar als Servei s Socials qualsevol variació que pogués produir-se d’ara endavant. 
 
 
Sabadell,  ........... de ................................. de  20.. 
 

 

 

 

En aplicació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i el Reglament general de protecció de dades 2016/679, l’Ajuntament de 
Sabadell informa: Les dades de caràcter personal s’inclouen en el fitxer de serveis socials, amb la finalitat de realitzar la tramitació de la sol·licitud d’ajut de menjador de les escoles de la comarca del Vallès 
Occidental. Hi ha el dret d’accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació mitjançant un escrit adreçat a qualsevol de les oficines 
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Sabadell, mitjançant un correu electrònic dirigit al Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Sabadell (dpd@ajsabadell.cat) o mitjançant tràmit online a la seu 
electrònica del Consell Comarcal del Vallès Occidental o bé mitjançant instància presentada en el Registre d'Entrada d’aquesta corporació a la Ctra. N-150, km. 15 - 08227 Terrassa. Per a més informació, 
podeu accedir a la pàgina web de l’Ajuntament de Sabadell: http://web.sabadell.cat 

 

Signat: 


