Sol·licitud de beca per assistència escolar / servei de menjador fix 3, 4 ó 5 dies
a la setmana dels infants matriculats a les escoles bressol. Curs 2018 – 2019

Nom i cognoms de la persona sol·licitant:
DNI/NIE

Adreça

Telèfon mòbil

Telèfon fix

Adreça electrònica

Municipi

Nom i cognoms de l’infant
Data de naixement

Escola bressol

1. Capacitat econòmica de la unitat familiar
Renda semestral neta per unitat familiar
Nombre de membres de la unitat familiar

2. Valoració sociofamiliar

Sí

No

a) Algun membre de la unitat familiar acredita la condició de discapacitat
b) Família nombrosa o monoparental
c) Informe per situació econòmica o social desfavorable

Sol·licito beca per: (marcar amb una X)
• QUOTA D’ESCOLA BRESSOL
• MENJADOR FIX SETMANAL DE

3 dies

4 dies

5 dies

El servei de menjador s’ha de sol·licitar abans del 31 d’octubre de 2018, en cas contrari s’anul·larà la beca.

Declaro que són certes totes les dades consignades en aquesta sol·licitud

Nom i cognom de la persona sol·licitant

Signatura
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La/es persona/es signant/s d’aquest document, autoritza/en l’Ajuntament a dur les actuacions, consultes i comprovacions que resultin necessàries davant
altres administracions o organismes per comprovar si compleix les condicions requerides per accedir a l’objecte d’aquesta convocatòria, i pugui consultar-les
durant la seva vigència. I faig/fem declaració responsable de no tenir deutes amb Hisenda i la Tresoreria de la Seguretat Social.

Cognoms i nom de la mare/tutora

NIF

Cognoms i nom del pare/tutor

NIF

Autoritzo el tractament de les dades necessàries per a la tramitació
de les beques d'escola bressol per al curs 2018-2019

Autoritzo el tractament de les dades necessàries per a la tramitació
de les beques d'escola bressol per al curs 2018-2019

Signatura de la mare/tutora

Signatura del pare/tutor

Marqueu amb una “X” la documentació que s’aporta:

1. Documentació a presentar
Original i fotocòpia del DNI, NIE de la persona sol·licitant.
Original i fotocòpia llibre de família (fulls on apareixen els pares i tots els fills).
Vida laboral actualitzada de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys.
Dels membres de la unitat familiar que treballin per compte d’altre (assalariats
Original i fotocòpia de les nòmines del semestre anterior a la data de presentació de la sol·licitud. En el període ordinari,
el semestre a considerar és el de gener a juny de 2018.
Dels membres de la unitat familiar que cobrin PIRMI o Renda Garantida de Ciutadania:
Certificat vigent de percepció del PIRMI / RGC (Prestació econòmica de la renda mínima d’inserció o Renda Garantida
de Ciutadania)
En cas de separació:
Separació de fet: document notarial o fotocòpia de justificants d’interposició de demanda o altres documents que demostrin aquesta situació.
Separació legal o de divorci: fotocòpia de la sentència judicial que determini aquesta situació, incloent el conveni regulador.
En cas de família en condició social i/o econòmica desfavorable:
Informe emès pels òrgans competents municipals o altres institucions

2. Documentació a presentar si no s’autoritza l’Ajuntament de Mataró
a l’obtenció de dades del propi Ajuntament o d’altres administracions
Dels membres de la unitat familiar que treballin per compte propi (autònoms)
Original i fotocòpia de la declaració de la renda de l’any 2017
Dels membres de la unitat familiar que tinguin reconeguda una pensió
Original i fotocòpia de la notificació o certificació de pensions de l’any 2018
Dels membres que estiguin a l’atur
Certificació de subsidi d’atur de l’Oficina de Treball de la Generalitat i Certificació dels períodes d’inscripció i recepció de
prestacions i/o subsidis per desocupació actual.
Dels membres amb una discapacitat reconeguda
Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament
de Benestar Social i Família o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, en el certificat s’ha
d’acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%. Es consideren afectats per una discapacitat en grau igual o superior al 33%: els/les pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en grau
total, absoluta o gran invalidesa, i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per
incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
En el cas de famílies nombroses o monoparentals
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Original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental.
Certificats de no deutes
Certificat d’estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i amb la Tresoreria de la Seguretat Social, de
tots els membres de la unitat familiar.

Autorització per a l’obtenció de dades d’altres administracions de la persona
sol·licitant i de la resta de membres de la unitat familiar empadronades en el mateix
domicili per a la sol·licitud de beca d’escola bressol per al curs 2018-2019
AQUESTA AUTORITZACIÓ NO EXIMEIX DE PRESENTAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA TRAMITACIÓ
DE LA SOL·LICITUD DE BECA
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, el/s
sotasignant/s autoritzen l’Ajuntament de Mataró a consultar les seves dades a l’Agència Estatal d’Administració Tributària
(renda), el Servicio Estatal Público de Empleo (prestacions d’atur), la Seguretat Social (prestacions públiques i alta laboral),
la Tresoreria de la Seguretat Social, l’Institut nacional de la Seguretat Social, i el Departament de Treball, SOC, Afers Socials
i Famílies de la Generalitat de Catalunya (discapacitat) per comprovar l’acompliment de les condicions requerides per accedir
a l’objecte d’aquesta sol·licitud i les pròpies bases de dades del mateix Ajuntament.
En cas de no autoritzar la consulta de dades caldrà aportar la documentació establerta a les Bases de les Beques per justificar
que es reuneixen els requisits de sol·licitud.
Així mateix, declaren que es troben al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i resta d’administracions i amb la seguretat social.

Nom i cognoms

NIF

Parentiu amb l’infant (1) Situació (2)

Signatura (3)

Nom i cognoms

NIF

Parentiu amb l’infant (1) Situació (2)

Signatura (3)

Nom i cognoms

NIF

Parentiu amb l’infant (1) Situació (2)

Signatura (3)

Nom i cognoms

NIF

Parentiu amb l’infant (1) Situació (2)

Signatura (3)

Nom i cognoms

NIF

Parentiu amb l’infant (1) Situació (2)

Signatura (3)

Nom i cognoms

NIF

Parentiu amb l’infant (1) Situació (2)

Signatura (3)

Nom i cognoms

NIF

Parentiu amb l’infant (1) Situació (2)

Signatura (3)
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(1) Pare, mare, tutor/a, avi/a, parella de fet de la persona sol·licitant, germà/na.
(2) Aturat, jubilat, pensionista per incapacitat, pensionista per viduïtat,
discapacitat, estudiant o menor de 23 anys amb contracte a temps parcial.
(3) En cas de menors d’edat cal que signi el pare/mare/tutor.

