SOL·LICITUD D’AJUT ESCOLAR PEL CURS 2014-15:

SORTIDES ESCOLARS
LA DATA MÀXIMA PER ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓ PER A TRAMITAR L'AJUT SERÀ EL
30 DE JUNY
S'haurà d'entregar en horari de la OAC de l'Ajuntament de Montmeló.
Nom i cognoms del/de la sol·licitant:
DNI / NIE:

Telèfons de contacte:

Adreça:
Nom i cognoms dels infants pels quals es sol·licita l’ajut

Data naix.

Curs

Centre escolar

Requisits per sol·licitar l’ajut
1. Presentar la sol·licitud i la documentació acreditativa en els terminis i la forma establerts en aquesta
convocatòria.
2. Viure i estar empadronats, l’infant i tot el nucli familiar, a Montmeló.
3. No tenir deutes escolars ni amb l’Ajuntament de Montmeló.
4. Estar escolaritzat a Montmeló en Educació Infantil, Primària o Secundària Obligatòria.
5. Tenir una renda mensual neta per membre de la unitat familiar inferior a 215,10 €.
6. No superar l'import de 60€ a la casella “base imposable de l'estalvi” de la declaració del IRPF.

El/la senyor/a __________________________________________________________________
pare, mare, tutor legal o persona encarregada, temporal o definitivament, de la guarda de les
persones beneficiàries ___________________________________________________________
DECLARA:
1. Que no incorro en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de
persona beneficiària de subvencions recollides a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
2. Que en aquesta data no tenim deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament o
qualsevol altra administració pública, així com amb el centre escolar.
4. Que estic informat/da de l’obligatorietat de presentar els documents adients davant els
òrgans de control de l’Administració per, si s’escau, verificar-ne les dades.
5. Que mitjançant la formalització d'aquesta sol·licitud cedeixo les dades personals
necessàries per la tramitació de l'ajut.
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l'Ajuntament de
Montmeló li fa avinent que les dades personals s’inclouran a un fitxer informatitzat, titularitat de l'Ajuntament, amb la
finalitat de gestionar les activitats del servei. Si ho desitja pot exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació,
previstos per la llei, dirigint un escrit a l'Ajuntament, Plaça de la Vila, 1, 08160 Montmeló.

Signatura de la persona sol·licitant:

Montmeló, ____ de ______________ de 20__

Els/les sol·licitants hauran d’aportar la següent documentació referida als pares/tutors i a les persones
majors de 16 anys que convisquin a la mateixa unitat familiar que la persona beneficiària. ( De tota la
documentació cal aportar fotocòpia).
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA
Dades familiars:






DNI (NIE, permís de residència o en el seu defecte passaport)
Volant d’empadronament col·lectiu de la persona beneficiària.
Llibre de família.
En cas de separació o divorci el conveni regulador i la resolució judicial de la guarda i custòdia
dels fills.
 En cas d'incompliment de l'obligació de pagament de la pensió d'aliments, documentació
acreditativa de la reclamació d'aquesta.

Dades econòmiques:

 Declaració de renda corresponent a l’any 2013.
 Acreditació de l'import total pagat durant l'exercici 2013 en concepte d’hipoteca o de lloguer de
l’habitatge de residència de l’infant. (Es descomptarà fins a un màxim de 600 €/mes)

 En cas d’autònoms o empresaris, juntament amb la declaració d’IRPF, el compte de resultats o
d’explotació de l’empresa o qualsevol altre document acreditatiu de la situació real de l’empresa.
En cas de no tenir obligació de presentar la declaració de renda o que la situació econòmica
familiar hagi canviat substancialment durant els darrers 6 mesos, caldrà presentar també:

 En cas de treballadors fixos o temporals, el contracte de treball i els fulls de salari dels 6 últims
mesos.

 En cas d’atur, el certificat dels Servei d’Ocupació de Catalunya, amb els períodes d’inscripció i
de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia corresponent.

 En cas de pensionistes, el certificat de pensions (Seguretat Social, Generalitat o altres
administracions)

 Altres documents que el/la sol·licitant o el professional consideri oportuns pel tal d’acreditar amb
més fidelitat la seva situació personal i/o econòmica actual.

