
Sol·licitud de beca per assistència escolar / servei de menjador fix 3, 4 ó 5 dies/setmana dels infants 
matriculats a les escoles bressol. Curs 2017 – 2018 

Ajuntament de Mataró

FM
1
3
8
4

Nom i cognoms de la persona sol·licitant:

1. Capacitat econòmica de la unitat familiar

DNI/NIE Municipi

Telèfon mòbil Telèfon fix Adreça electrònica

Nom i cognoms de l’infant

Data de naixement Escola bressol

Adreça

Renda semestral neta per unitat familiar

Nombre de membres de la unitat familiar    

2. Valoració sociofamiliar 

a) Quan algun membre de la unitat familiar  acrediti la condició de discapacitat:

              Si el grau de discapacitat és igual o superior al 33% i fins al 64%: 1 punt

              Si el grau de discapacitat és igual o superior al 65%: 2 punts

              Si hi ha dos o més membres de la unitat familiar amb discapacitat igual o superior al 33% i fins al 65%: 2 punts

              Si hi ha dos o més membres de la unitat familiar amb discapacitat igual o superior al 65%: 3 punts 

b) Per família nombrosa o monoparental

              amb carnet vigent de categoria general:1 punt            

              amb carnet vigent de categoria especial: 2 punts

c) Família en situació econòmica o social desfavorable

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

Signatura de la mare/tutora       Signatura del pare/tutor

Protecció de dades
Les dades que es recullin als efectes i amb els requisits previstos en aquesta sol·licitud estan protegides d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Les dades seran incorporades al fitxer de les escoles bressol municipals de la 
Direcció d’Ensenyament de l’Ajuntament de Mataró. La finalitat és la gestió i registre. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
mitjançant un escrit adreçat a la Direcció d’Ensenyament: baixada de les Figueretes, 1, 08301 Mataró.

Sol·licito beca per: (marcar amb una X)

• QUOTA D’ESCOLA BRESSOL

• MENJADOR FIX SETMANAL DE 

El servei de menjador s’ha de sol·licitar abans del 31 d’octubre de 2017, 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

5 dies4 dies3 dies



* En aquests casos, l’Ajuntament podrà verificar aquestes dades amb la corresponent autorització de la persona sol·licitant.

MARQUEU AMB UNA “X” LA DOCUMENTACIÓ QUE S’APORTA:

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 en tots els casos.

Certificat de convivència, on apareix el sol·licitant i l’infant, per tal d’acreditar la composició de la unitat familiar*. 

NOTA: Es considera unitat familiar a les relacions de parentiu fins a segon grau de consanguinitat i afinitat (avis, pares i germans de l’alumne).

2. DOCUMENTACIÓ PER A LA JUSTIFICACIÓ D’INGRESSOS NETS DE TOTS ELS MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR MAJORS DE 16 ANYS

3. DOCUMENTACIÓ PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LA SITUACIÓ SÒCIOFAMILIAR

Per compte d’altri: Original i fotocòpia de les nòmines del semestre gener-juny 2017, si es presenta dins el període ordinari del 3 al 10 de juliol de 2017.

Per compte propi: Original i fotocòpia de la declaració de  la renda de l’any 2016.

Certificació de subsidi d’atur de l’Oficina de Treball de la Generalitat.*

Certificació sobre els períodes d’inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis per desocupació actual.*

Original i fotocòpia notificació de pensions o certificació justificativa o negativa any 2017.

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.

Original i fotocòpia de la notificació o certificació de pensions de l’any 2017.

Certificat vigent de la Prestació econòmica de la renda mínima d'inserció (PIRMI).

Original i fotocòpia del certificat o carnet vigent de disminució emès pels organismes competents.*

Original i fotocòpia del carnet vigent.*

Informe emès pels òrgans competents municipals o altres institucions.

Dels membres que treballen 

Dels membres que tenen reconeguda una pensió

Dels membres que estan a l’atur

En cas de separació

Condició de discapacitat

Condició de família nombrosa o monoparental

Condició social i/o econòmica desfavorable

Si cobren PIRMI  

1. DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA A PRESENTAR EN TOTS ELS CASOS  


