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SOL·LICITUD D’AJUTS DE MENJADOR  -   CURS 2014-2015 

 
Espai reservat al centre 

Segell  

         Nom del centre .............. ...............................................................     Codi ......................................... 

                        Presentació:  Primer període (del 10 al 20 de juny)    Segon període (del 8 al 19 de setembre)                  

             

Dades bàsiques de la família. Domicili familiar 
 

Adreça        CP    Municipi 

 
Telèfon        Correu  electrònic  

  

Situacions específiques acreditades amb documentació 

  Condició de família nombrosa de 3 o 4 fills   Condició de família nombrosa de 5 o més fills 

  Condició de família monoparental    Tenir un o més infants en acolliment 

  Discapacitat d’un o més membres de la unitat familiar: alumne, pare, mare, tutor/a o germans 

 Estar en un centre d’acollida 

Necessitat social greu de la unitat familiar 

  Família atesa pels Serveis Socials de Barcelona al centre:  ...................................................... 
  Família atesa pels Serveis Socials de fora de Barcelona i presenta informe específic 

  Família no atesa pels Serveis Socials però presenta informe de l’EAP 

Dades de l’alumnat beneficiari, de la mateixa família 
 

   Nom   Primer cognom   Segon cognom  Curs Nacionalitat 

1.   

2.                

3.  

4. 

5. 
 

Membres computables  
Són membres computables els alumnes beneficiaris de l’ajut i els familiars que hi convisquin: el pare, 
la mare, el tutor/a legal, els germans menors de 25 anys, els ascendents (avi,àvia) i, en cas de 
viduïtat, divorci o separació legal o de fet dels pares, el nou cònjuge o persona unida per anàloga 
relació que convisqui amb l’alumne. 

        Nombre de membres computables de la unitat familiar                   
 
Declaració responsable de la persona sol·licitant (pare, mare o representant legal) 
 
Jo,................................................................................................. , com a ........................ de l’alumne 
o alumnes per als quals sol·licito l’ajut, declaro que són certes totes les dades que faig constar en 
aquest document. Així mateix, declaro que els beneficiaris no gaudeixen d’ajuts o subvencions pel 
mateix concepte atorgats per altres administracions públiques o ens públics o privats. Em comprometo 
que utilitzin diàriament el servei de menjador escolar i a facilitar la informació que pugui ser requerida 
pels òrgans de control de l’Administració. 

Signatura 

 
Barcelona, a  ......................................................2014   
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Tipus d’acreditació de la situació familiar de renda anual segons la documentació aportada   

  Ordinària: declaració documentada dels ingressos de l’exercici 2013 d’acord amb l’acreditació 
prevista a la convocatòria. 

  Específica: altra documentació fefaent dels ingressos a valorar per la Comissió d’adjudicació, per 
manca de la documentació acreditativa de l’exercici 2013 prevista a la convocatòria. 

 
 
 
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 

Nom  Primer cognom  Segon cognom      Tipus document i núm. (DNI/NIE)                              

 

Relació amb l’alumne/a 
 Pare, Mare, Tutor/a legal  Cònjuge del pare/ mare    Centre d’acollida     Germà/na   Ascendent 

Acreditació dels ingressos                         
Només d’un tipus de d’acreditació: ordinària o específica 

Ordinària 

  Sí, ha presentat declaració IRPF exercici 2013 
Els ingressos acreditats segons IRPF 2013 no cal consignar-los ni aportar documentació. Seran 
comprovats d’ofici per part del Consorci d’Educació mitjançant consulta a l’Agència Tributària.  

  No ha presentat declaració IRPF exercici 2013 
En aquest cas, cal consignar els ingressos corresponents al exercici 2013 i presentar la 
documentació prevista a les bases de la convocatòria en funció de la font o fonts d’ingressos: 

Treballador per compte aliè 2013; Brut nòmina x 14, descomptant SS    ....................................... € 

Treballador autònom/empresari 2013; Declaracions IRPF i IVA trim.       ....................................... € 

Persona en atur  2013; Import anual de la prestació d’atur                       ...................................... € 

Perceptor de PIRMI 2013; Import anual de la prestació                           ....................................... € 

Pensionista 2013; Import anual de la pensió exempta d’IRPF                  ...................................... € 
 
Específica 

   La resta de situacions no previstes anteriorment. El nivell de renda s’haurà d’acreditar mitjançant 
qualsevol altra documentació fefaent dels ingressos, que serà valorada per la Comissió 
d’adjudicació. 

       Estimació actual dels ingressos anuals del sol·licitant                             ...................................... € 

Signatura 
 
 
 
 

 
Dades personals i econòmiques dels membres computables de la unitat familiar 
La persona que signa autoritza al Consorci d’Educació de Barcelona per tal que sol·liciti a l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària i a l’Ajuntament de Barcelona informació per al reconeixement, seguiment i control de la convocatòria d’ajuts 
individuals de menjador per al curs 2014-2015 en aplicació de l’article 95.1 k de la Llei 58/2003 General Tributària. L’autorització 
concedida pot ser revocada en qualsevol moment mitjançant escrit adreçat al Consorci d’Educació de Barcelona. 

Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades seran incorporades al fitxer 
“Ajuts, beques i subvencions”, del qual és responsable el Consorci d’Educació de Barcelona. La finalitat d’aquest fitxer és 
l’impuls i gestió de les convocatòries públiques d’ajuts, beques i subvencions a la comunitat educativa competència del 
Consorci d’Educació de Barcelona. Li informem que les seves dades podran ser comunicades a l’entitat financera “La Caixa” a 
efectes de pagament. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adjuntant 
fotocòpia del seu DNI adreçat a l’Àrea d’Escolarització del Consorci d’Educació de Barcelona: Plaça Urquinaona, 6, planta1, 
08010, Barcelona o bé mitjançant correu electrònic signat electrònicament adreçat a ajuts.ceb@gencat.cat. 
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ALTRES MEMBRES COMPUTABLES DE LA UNITAT FAMILIAR (amb ingressos a declarar) 
A continuació, consigneu les dades de la resta de membres computables de la família, exclosos els 
alumnes beneficiaris i amb ingressos a declarar. Podeu utilitzar tants fulls com siguin necessaris.  

 
 
Dades d’altres membres computables amb ingressos a declarar 

Nom  Primer cognom  Segon cognom           Tipus document i núm. (DNI/NIE)                          

 

Relació amb l’alumne/a 
 Pare  Mare       Tutor/a legal        Cònjuge del pare/ mare        Germà/na        Ascendent  

Acreditació dels ingressos                         
Només d’un tipus de declaració: ordinària o específica 

Declaració ordinària 

  Sí, ha presentat declaració IRPF exercici 2013 
Els ingressos acreditats segons IRPF 2013 no cal consignar-los ni aportar documentació. Seran 
comprovats d’ofici per part del Consorci d’Educació mitjançant consulta a l’Agència Tributària.  

  No ha presentat declaració IRPF exercici 2013 
En aquest cas, cal consignar els ingressos del 2013 i presentar la documentació prevista a les 
bases de la convocatòria en funció de la font o fonts d’ingressos: 

Treballador per compte aliè 2013; Brut nòmina x 14, descomptant SS    ...................................... € 

Treballador autònom/empresari 2013; Declaracions IRPF i IVA trim.       ...................................... € 

Persona en atur 2013; Import anual de la prestació d’atur                        ...................................... € 

Perceptor de PIRMI 2013; Import anual de la prestació                            ...................................... € 

Pensionista 2013; Import anual de la pensió exempta d’IRPF                 ....................................... € 
 
Específica 

   La resta de situacions no previstes anteriorment. El nivell de renda s’haurà d’acreditar mitjançant 
qualsevol altra documentació fefaent dels ingressos, que serà valorada per la Comissió 
d’adjudicació. 

       Estimació actual dels ingressos anuals del declarant                              ...................................... € 
Signatura 
 
 

 
 
Dades personals i econòmiques dels membres computables de la unitat familiar 
La persona que signa autoritza al Consorci d’Educació de Barcelona per tal que sol·liciti a l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària i a l’Ajuntament de Barcelona informació per al reconeixement, seguiment i control de la convocatòria d’ajuts 
individuals de menjador per al curs 2014-2015, en aplicació de l’article 95.1 k de la Llei 58/2003 General Tributària. 
L’autorització concedida pot ser revocada en qualsevol moment mitjançant escrit adreçat al Consorci d’Educació de Barcelona. 

Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades seran incorporades al fitxer 
“Ajuts, beques i subvencions”, del qual és responsable el Consorci d’Educació de Barcelona. La finalitat d’aquest fitxer és 
l’impuls i gestió de les convocatòries públiques d’ajuts, beques i subvencions a la comunitat educativa competència del 
Consorci d’Educació de Barcelona. Li informem que les seves dades podran ser comunicades a l’entitat financera “La Caixa” a 
efectes de pagament. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adjuntant 
fotocòpia del seu DNI adreçat a l’Àrea d’Escolarització del Consorci d’Educació de Barcelona: Plaça Urquinaona, 6, planta1, 
08010, Barcelona o bé mitjançant correu electrònic signat electrònicament adreçat a ajuts.ceb@gencat.cat. 
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ALTRES MEMBRES COMPUTABLES DE LA UNITAT FAMILIAR (sense ingressos a declarar) 
 
A continuació, consigneu les dades d’altres membres computables de la família sense ingressos a 
declarar, exclosos els alumnes beneficiaris. Podeu utilitzar tants fulls com siguin necessaris.  
 
Dades d’altres membres computables sense ingressos a declarar 
Nom  Primer cognom  Segon cognom            Tipus document i núm. (DNI/NIE)                        

 
Relació amb l’alumne/a 
 Pare  Mare      Tutor/a legal  Cònjuge del pare/ mare       Germà/na       Ascendent  

 
Menor d’edat                                           Signatura 
          (Pare/mare si és menor d’edat) 
 
 
Dades d’altres membres computables sense ingressos a declarar 
Nom  Primer cognom  Segon cognom            Tipus document i núm. (DNI/NIE)                       

 
Relació amb l’alumne/a 
 Pare  Mare      Tutor/a legal  Cònjuge del pare/ mare       Germà/na       Ascendent  

 
Menor d’edat                                          Signatura 
      (Pare/mare si és menor d’edat) 
 
 
Dades d’altres membres computables sense ingressos a declarar 
Nom  Primer cognom  Segon cognom            Tipus document i núm. (DNI/NIE)                        

 
Relació amb l’alumne/a 
 Pare  Mare      Tutor/a legal  Cònjuge del pare/ mare       Germà/na       Ascendent 

 
Menor d’edat                                          Signatura 
      (Pare/mare si és menor d’edat) 
 
 
Dades d’altres membres computables sense ingressos a declarar 
Nom  Primer cognom  Segon cognom            Tipus document i núm. (DNI/NIE)                        

 
Relació amb l’alumne/a 
 Pare  Mare      Tutor/a legal  Cònjuge del pare/ mare       Germà/na       Ascendent 

 
Menor d’edat                                          Signatura 
      (Pare/mare si és menor d’edat) 
 
 
Dades personals i econòmiques dels membres computables de la unitat familiar 
Les persones que signen autoritzen al Consorci d’Educació de Barcelona per tal que sol·liciti a l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària i a l’Ajuntament de Barcelona informació per al reconeixement, seguiment i control de la convocatòria d’ajuts 
individuals de menjador per al curs 2014-2015, en aplicació de l’article 95.1 k de la Llei 58/2003 General Tributària. 
L’autorització concedida pot ser revocada en qualsevol moment mitjançant escrit adreçat al Consorci d’Educació de Barcelona. 

Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades seran incorporades al fitxer 
“Ajuts, beques i subvencions”, del qual és responsable el Consorci d’Educació de Barcelona. La finalitat d’aquest fitxer és 
l’impuls i gestió de les convocatòries públiques d’ajuts, beques i subvencions a la comunitat educativa competència del 
Consorci d’Educació de Barcelona. Li informem que les seves dades podran ser comunicades a l’entitat financera “La Caixa” a 
efectes de pagament. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adjuntant 
fotocòpia del seu DNI adreçat a l’Àrea d’Escolarització del Consorci d’Educació de Barcelona: Plaça Urquinaona, 6, planta1, 
08010, Barcelona o bé mitjançant correu electrònic signat electrònicament adreçat a ajuts.ceb@gencat.cat. 
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