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SOL.LICITUD D'AJUT DE MENJADOR ESCOLAR CURS 2020-20 21 
  
  
DDaaddeess  ddee  ll ’’aalluummnnee//aa  ssooll··ll iiccii ttaanntt   ((11))  

DNI/NIE Nom Primer cognom Segon cognom 

 
 
Data de naixement: Home  Dona  Nacionalitat: 
   
IDALU (codi Núm. expedient segons                 
identificador alumne) aplicació informàtica CCVOC 
  
 
Nom del centre educatiu: Municipi: 
 
Nivell d’estudis: 
 

 Segon cicle d’educació infantil (EINF 2C) Curs inici setembre 2020 P3  P4  P5  
 

 Educació primària (EIPRI) Curs inici setembre 2020  1PRI  2PRI  3PRI  4PRI  5PRI  6PRI  
 
  
DDaaddeess  ddee  ll ’’aalluummnnee//aa  ssooll ··ll iicc ii ttaanntt   ((22))  

DNI/NIE Nom Primer cognom Segon cognom 

 
 
Data de naixement: Home  Dona  Nacionalitat: 
   
IDALU (codi Núm. expedient segons                 
identificador alumne) aplicació informàtica CCVOC 
  
 
Nom del centre educatiu: Municipi: 
 
Nivell d’estudis: 
 

 Segon cicle d’educació infantil (EINF 2C) Curs inici setembre 2020 P3  P4  P5  
 

 Educació primària (EIPRI) Curs inici setembre 2020  1PRI  2PRI  3PRI  4PRI  5PRI  6PRI  
 
 
DDaaddeess  ddee  ll ’’aalluummnnee//aa  ssooll ··ll iicc ii ttaanntt   ((33))  

DNI/NIE Nom Primer cognom Segon cognom 

 
 
Data de naixement: Home  Dona  Nacionalitat: 
   
   
IDALU (codi Núm. expedient segons                 
identificador alumne) aplicació informàtica CCVOC 
  
Nom del centre educatiu: 
 Municipi: 
 
Nivell d’estudis: 
 

 Segon cicle d’educació infantil (EINF 2C) Curs inici setembre 2020 P3  P4  P5  
 

 Educació primària (EIPRI) Curs inici setembre 2020  1PRI  2PRI  3PRI  4PRI  5PRI  6PRI  
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Dades de la persona que presenta la sol·licitud     
 

  Pare/Mare                  Tutor/a legal 
 
DNI/NIE Nom Primer cognom Segon cognom 
 
 
Tipus de via Adreça          Núm.      Pis          Porta 
 
 
Codi postal   Municipi 
 
 
Telèfon   Telèfon mòbil    Adreça electrònica 
 
 
 
Dades de la situació familiar   
 

  Subvenció Agència Habitatge de Catalunya en concepte de lloguer a arredataris amb risc social per motius residencials. 
 
      Import Anual (Any 2019):   
 

  Percepció d'ajuts econòmics d'urgència social atorgats per l'Ajuntament de Barberà del Vallès durant l'any 2019. 
 
      Import Anual (Any 2019):  
 

  Existència d'infants en acolliment en la unitat familiar. 
 
Custòdia compartida     
  

  Sol·licitud presentada per un únic progenitor.  IMPORTANT!!!  En aquest cas, si és beneficiari d'un ajut, únicament tindrà dret a 
els dies que tingui la custòdia el progenitor sol·l icitant, per defecte la meitat dels dies lectius.  
 
 
 
 

 

                                                
1  MUF:  Són membres computables els progenitors, si escau, el tutor o tutora o la persona encarregada de la guarda i  protecció del menor, l'alumne/a sol·licitant, els germans 

solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat 
física, psíquica o sensorial, així com els ascendents del pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent. 

 En el cas de divorci o separació legal dels pares (quan no sigui custòdia compartida), no es considerarà membre computable el 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  s'inclourà dins del 
còmput de la renda familiar. 

DADES MEMBRES COMPUTABLES DE LA UNITAT FAMILIAR (MU F1): 

  Pare       Mare       Alumne sol·licitant      Cònjuge/Parella del pare/mare       Germà/na        Avi / Àvia 

Nom: Primer Cognom: Segon Cognom: 

DNI/NIE/TIF: Import Ingressos no contributius (anuals): Concepte: 

  Pare       Mare       Alumne sol·licitant      Cònjuge/Parella del pare/mare       Germà/na        Avi / Àvia 

Nom: Primer Cognom: Segon Cognom: 

DNI/NIE/TIF: Import Ingressos no contributius (anuals): Concepte: 

NOMÉS OMPLIR SI ES COBREN INGRESOS NO CONTRIBUTIUS 
(*)
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DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA PERSONA SIGNANT: 
 

• 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. 

• 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 Barberà del Vallès.  

• Declaro que les dades incorporades en la sol·licitud són certes i s’ajusten a la realitat i que quedo 
assabentat/da que la falsedat, la  inexactitud o l’ocultació de les dades i/o circumstàncies declarades podrà 
comportar la denegació o revocació de l'ajut. 

• Autoritzo a l’Ajuntament de Barberà del Vallès, al Consell Comarcal del Vallès Occidental i al Departament 
d’Educació a obtenir d’altres administracions públiques les dades de la persona sol·licitant i de la resta de 
membres de la unitat familiar que siguin necessàries per determinar la renda familiar, altres dades socials i 
comprovar la veracitat de les dades aportades a efectes d’aquest ajut. En cas contrari, els interessats podran 
exercir els seus drets d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades marcant la següent 
casella: 

� Denego la consulta de dades i documents a les institucions públiques que intervenen en la gestió 
d’aquesta sol·licitud. Si ho denego, hauré d’entregar tots els documents necessaris per fer la valoració 
de la mateixa. 

• Declaro estar assabentat/da que les dades recollides en la formalització d’aquesta sol·licitud podran ser 
publicades segons preveu la legislació vigent de subvencions, així com de l’obligatorietat de presentar els 
documents adients davant els òrgans de control de l’Administració per tal que en verifiquin les dades, si 
s’escau. 

 
SIGNATURA  de la persona que presenta la sol·licitud (pare, mare o tutor/a legal de/ls l'alumne/es sol·licitant/s) amb el consentiment 
de tots els membres de la unitat familiar. 
 
 
 
 
  
DNI/NIE:...............................................Nom i cognoms:........................................................................................................ 
 
 
Barberà del Vallès, ............ de...........................................de 2020 
 
D’acord amb el Reglament Europeu 2016/679 de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte del Tractament de Dades Personals i lliure 
circulació de dades, i la Llei 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personal i garantia dels drets digitals, l’interessat/da dóna el seu consentiment a què les 
dades facilitades siguin incorporades als sistemes d’informació del Consell Comarcal del Vallès Occidental per al seu tractament informàtic amb l’objectiu únic de gestionar 
les sol·licituds d’ajuts individuals de menjador de les escoles de la comarca del Vallès Occidental. Tanmateix, aquestes dades no seran transmeses a tercers llevat 
d'obligació legal, i poden ser cedides a l’àrea de serveis socials del vostre ajuntament per configurar el barem de puntuació de totes les sol·licituds. Les vostres dades 
seran conservades el temps necessari per la finalitat esmentada. 
 Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets sobre aquestes dades personals, d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat davant 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. 
S'informa que també pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a 
l'adreça electrònica ccvoc.dpd@ccvoc.cat

 Pare       Mare       Alumne sol·licitant       Cònjuge/Parella del pare/mare       Germà/na       Avi / Àvia 

Nom: Primer Cognom: Segon Cognom: 

 

DNI/NIE/TIF: Import Ingressos no contributius (anuals): Concepte: 

  Pare       Mare       Alumne sol·licitant       Cònjuge/Parella del pare/mare       Germà/na       Avi / Àvia 

Nom: Primer Cognom: Segon Cognom: 

 

DNI/NIE/TIF: Import Ingressos no contributius (anuals): Concepte: 
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DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR: 
  
 
 
 

 

� Relació i autorització de tots els membres de la unitat familiar de l'alumne que sol·licita un ajut de menjador 
escolar pel curs 2020/2021 perquè el Consell Comarcal del Vallès Occidental, el Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barberà del Vallès puguin obtenir d’altres administracions 
públiques, les dades que siguin necessàries per determinar la renda familiar, altres dades socials i comprovar 
la veracitat de les dades aportades a efectes d'aquest ajut.  

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 l’ajut 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. 

� Fotocopia DNI/NIE de tots/es els/les membres computables per al càlcul de la renda familiar, en cas de no 
disposar-ne: certificat de naixement o llibre de família. 

                        Nota: No és necessàri aportar-ho si es va sol·licitar a jut de menjador escolar el curs anterior 2019/2020.  

� En cas d’infants en acolliment, resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència. 

� En el cas en que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a 
rendiments no contributius  (no provinguin de la Seguretat Social), caldrà aportar el certificat acreditatiu de la 
prestació i de la seva quantia anual corresponent a l'any 2019. 
 
(*) Principals Prestacions i complements no contributiu s (que no tributen)  

• Pensions d'aliments percebudes per part dels progenitors en virtud de decisió judicial 
• Renda Garantida de Ciutadania / PIRMI (Renda Mínima d'inserció). 
• Prestacions de la Llei de dependència 
• Prestació a favor de familiar 
• Prestació per acolliment d'infant DGAIA 
• Indemnitzacions per acomiadament 

� 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 corresponent a l'any 2019. 

� En el cas de no poder acreditar el nivell de renda familiar, declaració responsable d'ingressos, acreditada pels 
serveis socials. 

� Fotocopia certificat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en concepte de subvenció per a pagar el lloguer 
a arrendataris amb risc d’exclusió social per motius residencials. 

� En el cas de separació o divorci: fotocopia conveni o sentència (tots els fulls). S'han de justificar els ingressos 
dels dos progenitors en cas de custòdia compartida.. 

� Si existeix incumpliment de la pensió alimentària, fotocòpia de la reclamació presentada al jutjat (actualitzada, 
màxim 2 anys, entrades posteriorment al gener del 2018). 

 
 
 
 

Cal aportar la documentació FOTOCOPIADA que acredit i les circumstàncies que s’al·leguen per tal que 
siguin valorades (s'ha de marcar la documentació pr esentada)  

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 
del 8 de juny al 26 de juny de 2020 a l'Oficina d'A tenció Ciutadana (OAC) 

Pg. Doctor Moragas, 224 
Les sol·licituds es podran recollir a: 

--  Escoles de Primària - Horari de 9:00 a 13:00 Ho res 
-- Oficina d'Atenció Ciutadana - Horari:  8:00 a 14 :00 Hores 

--  Centre Municipal de Serveis Socials - Horari:  8:00 a 14:00 Hores 
IMPORTANT!!!!! Per presentar la sol·licitud és imprescindibl e que es demani  

 CITA PRÈVIA al telèfon de l'Ajuntament de Barberà del Vallès  
Telf. 93 729 71 71 Ext. 135 i 286  


