
 

D’acord amb el Reglament (UE) 216/679, 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 l’usuari dona consentiment per tal que les seves 

dades personals recollides puguin ser tractades amb la finalitat de resoldre les sol·licituds presentades pels ciutadans. 

Les vostres dades no es comunicaran a tercers tret que sigui obligació  legal. Responsable del tractament: Ajuntament 

de Canet de Mar C/ Ample, 11 08360 Canet de Mar. Tel: 937943940 Fax 937941231 canetdemar@canetdemar.cat 

www.canetdemar.cat. El termini de conservació de les dades serà mentre es mantingui la vigència de comunicació. Podeu 

accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les,  sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al tractament i sol·licitar-

ne la limitació enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament de Canet de Mar o mitjançant la seva seu electrònica 

(https://canetdemar.cat/seu_electronica)  
 

 
 
SOL·LICITUD D’AJUT D’ESCOLA BRESSOL  

 
 
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT:                                                pare/mare                  tutor/a legal 
 

NIF/NIE:                        Nom:                                 Cognom1:                             Cognom2: 
 
Data de naixement: 

 

 
Adreça:                                                            Municipi:                                     Codi postal:                                                      

 

 
Important omplir per si s’ha de fer alguna comunicació: 
 
Telèfon:                                                           Adreça electrònica: 

 

  
Vàreu ser beneficiaris d’ajut de menjador el curs 2019-2020 ?                   Si                        No 
En cas afirmatiu, s’haurà de presentar aquesta sol·licitud degudament emplenada. No caldrà d’adjuntar-hi còpia de 
DNI o d’altres documents que siguin vàlids i que s’hagin lliurat anteriorment. Només s’hauran de tornar a presentar 
aquells documents la vigència dels quals hagi caducat. 
 
També en cas afirmatiu cal presentar declaració responsable sobre les circumstàncies socioeconòmiques 

 

 
En cas de separació:   custòdia compartida:                     no custòdia compartida:  
 
DADES DE FILLS/ES:                                 
Nº 1 

 
Nom:________________________ Cognom 1:______________ Cognom 2__________________________ 

 

 
DNI/NIE:________________________ Data de naixement:_______________________________________ 

 

 
Centre Educatiu  :________________________________________________________________________ 
 
Jornada  _______________________________________________________________________________ 
 
Cost de l’activitat_________________________________________________________________________ 
 

 

Nº 2 

 
Nom:________________________ Cognom 1:______________ Cognom 2__________________________  
 
DNI/NIE:________________________ Data de naixement:_______________________________________  

 
Centre Educatiu  :________________________________________________________________________ 
 
Jornada _______________________________________________________________________________ 
 
Cost de l’activitat_______________________________________________________________________ 
  

Nº 3 

 
Nom:________________________ Cognom 1:______________ Cognom 2__________________________  
 
DNI/NIE:________________________ Data de naixement:_______________________________________  
 
Centre Educatiu  :________________________________________________________________________ 
 
Jornada ________________________________________________________________________________ 
 
Cost de l’activitat________________________________________________________________________  
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El Sr/a:____________________________________________ pare/mare o tutor legal del/ls menors indicats,  

FAIG CONSTAR, com a sol·licitant, que tinc el consentiment íntegre del contingut de les bases d’aquesta convocatòria 

i autoritzo a què el pagament de l’ajut de menjador es realitzi a l’entitat de referència, d’acord amb el punt 5 de les 

bases reguladores.  

AUTORITZACIÓ de les persones sota signants perquè l’administració pugui sol·licitar a l’AEAT, i altres administracions 

competents, informació relativa al nivell de renda (IRPF) i percepcions contributives i no contributives de tots els 

membres de la unitat familiar de l’exercici fiscal 2019. 

Dades i signatura de tots els membres de la unitat familiar:  

NIF/NIE 
majors de 18 

anys 
Nom i Cognoms Parentiu Signatura 

Data de  
naixement 

  Pare/Tutor   

  Mare/Tutora   

  Parella de fet   

  Fill/a   

  Fill/a   

  Fill/a   

  Fill/a   

 

ESCRIVIU EN MAJÚSCULES 

*En cas que cap dels membres de la unitat familiar no disposi de NIF o NIE, indiqueu el país d’origen de l’alumne 

beneficiari: ........................................................................................ 

 

El Sr./a. .............................................................................................., pare / mare o tutor legal de 

l’infant.......................................................................................  

DECLARO: 

- Que presento aquesta sol·licitud amb el consentiment de tota la unitat familiar a dalt signant 

- Que i que s’AUTORITZA a l’administració a verificar les dades d’aquesta unitat familiar mitjançant l’AEAT o 

administracions competents. 

- Que no he demanat cap ajut a cap altra administració per a la mateixa finalitat. 

- Que he demanat un ajut amb la mateixa finalitat a ____________________________________________ i que 

he rebut l’import de_______________________________________. En cas d’haver sol·licitat ajut i de rebre 

un atorgament amb posterioritat a la presentació d’aquesta sol·licitud em comprometo a comunicar el més aviat 

possible els ajuts obtinguts. 

- Que no posseeixo bens mobles o immobles, diferents de l’habitatge habitual, sobre els quals tinc un dret de 

propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les seves característiques, valoració, possibilitat 

d’explotació o venta, indiqui l’existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual es sol·licita 

la prestació. En cas contrari, indicar quins_____________________. 

Signatura pare/ mare o tutor legal 
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TOTAL núm. MUF:______ 
 
 

 
Parentiu:_______________________________________________________________________________ 
 
Nom:________________________ Cognom 1:______________ Cognom 2__________________________ 
 
DNI/NIE:_______________________________________________________________________________ 
 
IMPORT ingressos març-maig:___________________Concepte:___________________________________ 
 

 
 
Parentiu:_______________________________________________________________________________ 
 
Nom:________________________ Cognom 1:______________ Cognom 2__________________________ 
 
DNI/NIE:_______________________________________________________________________________ 
 
IMPORT ingressos març-maig:___________________Concepte:___________________________________ 
 

 
 
Parentiu:_______________________________________________________________________________ 
 
Nom:________________________ Cognom 1:______________ Cognom 2__________________________ 
 
DNI/NIE:_______________________________________________________________________________ 
 
IMPORT ingressos març-maig:____________________Concepte:___________________________________ 
 

 
 
Parentiu:_______________________________________________________________________________ 
 
Nom:________________________ Cognom 1:______________ Cognom 2__________________________ 
 
DNI/NIE:_______________________________________________________________________________ 
 
IMPORT ingressos març-maig:____________________Concepte:___________________________________ 
 

 
 
Parentiu:_______________________________________________________________________________ 
 
Nom:________________________ Cognom 1:______________ Cognom 2__________________________ 
 
DNI/NIE:_______________________________________________________________________________ 
 
IMPORT ingressos març-maig:____________________Concepte:___________________________________ 
 

 

 

DADES ECONÒMIQUES DELS INGRESSOS DE TOTS ELS MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR (MUF) 
CORRESPONENTS AL PERÍODE MARÇ, ABRIL I MAIG DE 2020 
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DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA      
 

      

Documentació obligatòria 
 

 Sol·licitud model  

 Fotocòpia DNI/NIE vigent dels pares i/o tutors legals, i de tots els membres de la unitat familiar  

 Volant/certificat de convivència actual. 

 Comprovant de la inscripció a l’activitat 

 
 

Documentació complementària per acreditar la situació econòmica: 

Per acreditar la situació econòmica  

1.  Justificants de cobrament de pensions, subsidi d’atur 

2.  Extracte dels moviments bancaris o saldo mig bancari dels mesos de març, abril i maig 

3.  De prestacions econòmiques d’urgència social declarades per administracions públiques. 

4.  Altres (atur, ERTO....) 

 

Documentació complementària per acreditar la situació familiar: 

 

 Família nombrosa: amb carnet acreditatiu vigent. 

 Família monoparental: amb carnet acreditatiu vigent. 

 Discapacitat de l’alumne o germans: emès per un CAD del Departament de Benestar i Família 

 Conveni o sentència de divorci 
 

 

Per aquelles famílies ateses per serveis socials amb situació social sobrevinguda: 

 Informe social 
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