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SOL·LICITUD D’AJUT DE MENJADOR ESCOLAR CURS 2019-20 20 

 
 

 
Dades de la persona sol·licitant     (Pare, mare o tutor/a legal)   ___                                         
DNI/NIE       Nom     Primer cognom   Segon cognom 
  
                                                                                       
Tipus de via Adreça         Núm.  Pis Porta 
 
                                                      
Telèfon   Telèfon mòbil (comunicació SMS) Adreça electrònica  
 
                                                            
                      
 
Dades de l’alumne/a o alumnes sol·licitant/s de l’a jut 
        

 
Sol·licitant 1. DNI/NIE  Nom    Primer cognom   Seg on cognom 
 
                                                  
Data de naixement  Home   Dona  Nacionalitat  IDALU (Codi identificador de l’alumne) 
 
                                                                               
     
Nom del centre educatiu   Nivell educatiu:      Infantil Primària Secundària   Ed. Especial  
                                                   
 
Curs:     P3   P4   P5                   1PRI    2PRI   3PRI    4PRI    5PRI   6PRI                1ESO   2ESO  3ESO  4ESO      
          
 
 

 
Sol·licitant 2. DNI/NIE  Nom    Primer cognom   Seg on cognom 
 
                                                  
Data de naixement  Home   Dona  Nacionalitat  IDALU (Codi identificador de l’alumne) 
 
                                                                               
     
Nom del centre educatiu   Nivell educatiu:      Infantil Primària Secundària     Ed. Especial  
                                                   
 
Curs:     P3   P4   P5                   1PRI    2PRI   3PRI    4PRI    5PRI   6PRI                1ESO   2ESO  3ESO  4ESO      
 
 

 
Sol·licitant 3. DNI/NIE  Nom    Primer cognom   Seg on cognom 
 
                                                  
Data de naixement  Home   Dona  Nacionalitat  IDALU (Codi identificador de l’alumne) 
 
                                                                               
     
Nom del centre educatiu   Nivell educatiu:      Infantil Primària Secundària   Ed. Especial  
                                                   
 
Curs:     P3   P4   P5                   1PRI    2PRI   3PRI    4PRI    5PRI   6PRI                1ESO   2ESO  3ESO  4ESO      
          
 
 

  
Sol·licitant 4. DNI/NIE  Nom    Primer cognom   Seg on cognom 
 
                                                  
Data de naixement  Home   Dona  Nacionalitat  IDALU (Codi identificador de l’alumne) 
 
                                                                               
     
Nom del centre educatiu   Nivell educatiu:      Infantil Primària Secundària   Ed. Especial  
                                                   
 
Curs:     P3   P4   P5                   1PRI    2PRI   3PRI    4PRI    5PRI   6PRI                1ESO   2ESO  3ESO  4ESO      
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Sol·licitant 5. DNI/NIE  Nom    Primer cognom   Seg on cognom 
 
                                                  
Data de naixement  Home   Dona  Nacionalitat  IDALU (Codi identificador de l’alumne) 
 
                                                                               
     
Nom del centre educatiu   Nivell educatiu:      Infantil Primària Secundària   Ed. Especial  
                                                   
 
Curs:     P3   P4   P5                   1PRI    2PRI   3PRI    4PRI    5PRI   6PRI                1ESO   2ESO  3ESO  4ESO      
          
          
 
 
 
Sol·licitant 6. DNI/NIE  Nom    Primer cognom   Seg on cognom 
 
                                                  
Data de naixement  Home   Dona  Nacionalitat  IDALU (Codi identificador de l’alumne) 
 
                                                                               
     
Nom del centre educatiu   Nivell educatiu:      Infantil Primària Secundària   Ed. Especial  
                                                   
 
Curs:     P3   P4   P5                   1PRI    2PRI   3PRI    4PRI    5PRI   6PRI                1ESO   2ESO  3ESO  4ESO      
          
          
 
 
 
Sol·licitant 7. DNI/NIE  Nom    Primer cognom   Seg on cognom 
 
                                                  
Data de naixement  Home   Dona  Nacionalitat  IDALU (Codi identificador de l’alumne) 
 
                                                                               
     
Nom del centre educatiu   Nivell educatiu:      Infantil Primària Secundària   Ed. Especial  
                                                   
 
Curs:     P3   P4   P5                   1PRI    2PRI   3PRI    4PRI    5PRI   6PRI                1ESO   2ESO  3ESO  4ESO      
          

 
 
 

Membres de la Unitat Familiar 
 

S’han d’indicar les dades de tots els Membres de la  Unitat Familiar.  Nombre de membres de la unitat f amiliar 
(MUF):____________ 
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 certificat de 
convivència. 

   

Nom 1r Cognom 2n Cognom 
 

DNI/NIE 
o document oficial 

Parentiu 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
En el cas de divorci o separació legal dels pares , on la custòdia del fill/a sol·licitant no sigui compartida, no es considerarà 
membre computable aquell que no convisqui amb l’alumne/a sol·licitant de l’ajut. No obstant això, tindrà la consideració de 
membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual inclourà dels del còmput de 
la renda familiar.  
En el cas de custòdia compartida , es consideraran membres de la unitat familiar, únicament: el sol·licitant, els seus progenitors, 
encara que no convisquin, i els fills comuns d’aquests. En el cas que només el necessiti un dels progenitors es podrà valorar la 
renda del progenitor sol·licitant i només li correspondrà un ajut pels dies de custòdia que estableixi el conveni regulador.                                                
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Documentació acreditativa                                                                        
 
Documentació obligatòria : s’ha de marcar la documentació presentada   
  

 
Sol·licitud degudament complimentada i signada. 
 
DNI/NIE de tots els membres computables per al càlcul de la renda familiar, en cas de no disposar presentar fotocòpia 
del certificat de naixement o llibre de família. 
 
En el cas de no poder acreditar el nivell de renda familiar, declaració responsable d’ingressos de l’any 2018 (Annex I). 
 
Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social, caldrà 
aportar el certificat de cotitzacions corresponents a l’any 2018. 
 
En el cas que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no 
contributius (excepte els de la Seguretat Social), caldrà aportar el certificat acreditatiu de la percepció i de la seva 
quantia anual corresponent a l’any 2018. 
 
Principals prestacions i complements que no tribute n (no contributius): 
 

• Prestacions de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de Depèndencia 
• Indemnizacions per acomiadament 
• Prestacions per acolliment familiar 
• Prestacions a favor de familiar 
• Pensions d’aliments percebudes per part dels progenitors en virtud de decisió judicial 

 
I totes les previstes a “Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
   IDALU (Codi identificador de l’alumne) 
           

          
Documentació complementària : Marcar si es compleix la condició  

           
 
       La condició de custòdia compartida, quan només autoritza un progenitor, segons bases de la convocatòria . 
 

    En cas d’infants en acolliment, resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.  
 
    Prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre       
situacions   de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència,  degudament acreditades per l’administració 
competent.  
 
   En el cas de divorci: conveni o sentència de divorci.   Import pensió aliments: ______________€. 
 
 
(Documentació no obligatòria per a les persones que ja la van presentar pel curs 2018-2019, sempre que no s’hagin 
produït canvis a la unitat familiar) 
  

   NO AUTORITZO a l’Ajuntament de Sabadell a consultar les dades que obrin en poder d’altres administracions. 
En aquest cas, aportaré la següent documentació relativa a l’any 2018:  

- Declaració de la renda de cada membre computable de la unitat familiar o certificat d’imputacions 
- Carnet de familia nombrosa general o especial en vigor 
- Carnet de familia monoparental general o especial en vigor 
- Certificat de discapacitat emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes 
- Prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre 

situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, degudament acreditades per l’administració 
competent. 

- Prestació de Renda Garantida de Ciutadania 
- Certificat de l’Agència d’Habitatge de Catalunya, en concepte de subvenció per pagar despeses d’habitatge a 

persones amb risc d’exclusió social per motius residencials. 
- Pensió Invalidesa SOVI 
- Prestacions derivades de la Lismi 
- Pensions d’orfenesa 
- Pensions no contributives 
- Pensions d’invalidesa i invalidesa absoluta 
- I tota la que sigui necessària per a la valoració de la situació personal/familiar cal acreditar les dades corresponents a 

l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), Departament de Treball Afers Socials i Famílies, Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS), Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), i Instituto Nacional de Empleo – 
Servicio público de Empelo Estatal (SEPE) 
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DECLARACIÓ DE LA PERSONA SOTASIGNADA : 
 

• Declaro haver informat a tots/es i cadascun/a dels membres de la unitat familiar de la presentació d’aquesta 
sol·licitud, la qual implica l’autorització de cadascun/a d’ells/elles, tal com indiquen les bases de la convocatòria.  
 

• Que son certes totes les dades consignades en aquesta sol·licitud i que queden assabentats que la inexactitud de 
les circumstàncies declarades dona lloc a la denegació o revocació de l’ajut. 
 

• Que accepto les bases de la convocatòria per la qual sol·licito l’ajut i autoritzo a què el pagament de l’ajut de 
menjador es realitzi a l’Ajuntament de Sabadell. 
 

• Que estic informat/da de l’obligatorietat de presentar els documents adients davant els òrgans de control de 
l’Administració per, si s’escau, verificar-ne les dades. 
 

• Que estic assabentat/da que la informació derivada de la formalització d’aquesta sol·licitud donarà lloc a un acord 
del Consell Comarcal i, per tant, son dades públiques. 
 

• Autoritzo a l’Ajuntament de Sabadell a tramitar aquesta sol·licitud al Consell Comarcal del Vallès Occidental, i a tots 
dos organismes a traslladar la documentació necessària a altres consells receptors, en el cas que hi hagi un trasllat 
d’alumne o alumna. 
 

 

Signatura  del pare/ mare o del tutor/tutora de l’alumne o al umnes sol·licitants:  
 
 
 
 
 
Sabadell, .......... d ............................ .  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, pot accedir a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Sabadell: http://web.sabadell.cat 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


