Sol·licitud d’ajut econòmic de suport al servei de menjador per a l’alumnat de les EBMV 2019-20
Escriviu les dades de la persona sol·licitant i, si s’escau, de la representant i/o tramitadora. És necessari fer constar el
telèfon mòbil i/o l’adreça de correu electrònic per comunicar-vos la disponibilitat de noves notificacions electròniques
relacionades amb aquesta sol·licitud.

Sol·licitant (persona física o jurídica a nom de qui es tramitarà la sol·licitud)
Nom i cognoms o raó social:

NIF:

Notificacions:
 A la bústia electrònica. Avisos a l’adreça electrònica:
Avisos al telèfon:
Per correu postal a l’adreça:
Municipi:

Codi postal:

Representant (persona física o jurídica que, en virtut d’una escriptura pública o d’un document acreditatiu de
la representació, actua en nom de la persona sol·licitant)
Nom i cognoms o raó social:

NIF:

Notificacions:
 A la bústia electrònica. Avisos a l’adreça electrònica:
Avisos al telèfon:
Per correu postal a l’adreça:
Municipi:

Codi postal:

Tramitador (per autorització expressa de la persona sol·licitant, realitza el tràmit a nom d’aquesta. Cal aportar
el document d’autorització)
Nom i cognoms:

NIF:

Notificacions:
 A la bústia electrònica. Avisos a l’adreça electrònica:
Avisos al telèfon:
Per correu postal a l’adreça:
Municipi:

Codi postal:

Dades dels infants per als quals se sol·liciten ajuts
Nom i cognoms
Data de
naixement

Núm. DNI

Curs
escolar

Centre escolar

Sol·licito
l’ajut econòmic de suport al servei de menjador per a l’alumnat de les Escoles Bressol Municipals de Vic.
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Consentiment de consulta de dades
Les persones de la unitat familiar de convivència (pare, mare, tutor/a legal, germà/na/ns/nes solter/s/es
d’entre 16 i 25 anys i avis/es) són les següents:
1.- Nom i cognoms: __________________________________________________________________
DNI: ___________________ Data de naixement: _______________ SIGNATURA



Denego expressament el consentiment perquè l’Ajuntament de Vic obtingui de forma directa aquestes
dades.
2.- Nom i cognoms: __________________________________________________________________
DNI: ___________________ Data de naixement: _______________ SIGNATURA



Denego expressament el consentiment perquè l’Ajuntament de Vic obtingui de forma directa aquestes
dades.
3.- Nom i cognoms: __________________________________________________________________
DNI: ___________________ Data de naixement: _______________ SIGNATURA



Denego expressament el consentiment perquè l’Ajuntament de Vic obtingui de forma directa aquestes
dades.
4.- Nom i cognoms: __________________________________________________________________
DNI: ___________________ Data de naixement: _______________ SIGNATURA



Denego expressament el consentiment perquè l’Ajuntament de Vic obtingui de forma directa aquestes
dades.
Autoritzo/autoritzem l’Ajuntament de Vic perquè, a fi de verificar tot allò declarat en aquesta sol·licitud,
comprovi el compliment adequat de totes les condicions necessàries per accedir a l’ajut i, també, perquè
comprovi que no s’incorre en cap de les prohibicions i limitacions imposades per la legislació, i perquè consulti
a l’organisme competent les dades relatives a:
 el nombre de membres imputables de la unitat familiar
 els ingressos de tots els membres imputables del domicili.
Autoritzo el pagament de la subvenció a la Fundació Educació i Art.
 Denego/deneguem expressament el meu consentiment perquè l’Ajuntament de Vic faci el pagament de
la subvenció a la Fundació Educació i Art.
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Documentació que s’adjunta (segons els casos)
Documentació obligatòria:
 DNI/NIE del pare i de la mare o dels tutors legals.
 Llibre de família.
Només en el cas que la situació econòmica familiar hagi variat respecte del que acredita la declaració de la
renda:
 Tres fulls de salari (dels darrers mesos) de totes les persones majors de 16 anys empadronades al domicili,
que treballin i que es considerin membres de la unitat familiar.
 Última liquidació trimestral en cas d'haver-hi algun autònom al domicili.
 Certificat d'ingressos de l'atur, pensions, subsidi familiar, RMI o programa "Prepara't" de tots els membres
de més de 16 anys del domicili. Les persones que no treballin ni percebin cap ajut econòmic han
d'acreditar-ho amb un certificat de l'atur conforme no cobren res a més d’una declaració jurada.
 En cas de separació o divorci, sentència o documentació on s'acreditin l'import de la pensió d'aliments
que es rep pels fills/es. En cas de no rebre l'import estipulat, denúncia conforme no s'estan percebent els
diners acordats. També serà necessari en el cas de custòdia compartida.
 Les persones que percebin la Renda Mínima d’Inserció o la Renda Garantida: certificat acreditatiu de
l’import total percebut, o si és un canvi de situació, a més de la Renda, l’import mensual durant aquest
any.
 Informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social.
 En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s’haurà d’acreditar mitjançant
qualsevol altra documentació fefaent.
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Documentació que s’adjunta (en cas de no autoritzar la consulta a l’Ajuntament de Vic)
 Volant de convivència per acreditar les persones que viuen al domicili (excepte les persones que hagin
autoritzat la consulta de les dades).
 Declaració de la Renda conjunta o individual de tots els membres majors de 16 anys del domicili (excepte
les persones que hagin autoritzat la consulta).
 Certificat negatiu d’Hisenda en el cas de no haver fet la declaració de la renda. En aquest cas caldrà
adjuntar certificat d’ingressos dels rendiments no contributius.
Declaro que totes les dades facilitades són certes i demano que s’admeti a tràmit aquesta sol·licitud.
Data i signatura

EXCM. SR/A. ALCALDE/ESSA DE L’AJUNTAMENT DE VIC
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 amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets
Digitals, l’AJUNTAMENT DE VIC, responsable del tractament, us facilita la informació bàsica següent sobre Protecció de Dades:

Finalitat del tractament de les vostres dades personals:

Gestionar la tramitació de la subvenció.

Enviar els avisos per informar de notificacions pendents de recollir en relació al tràmit, així com comunicar-li la resolució.

Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment que atorgueu a través d’aquesta sol·licitud.

Destinataris: No se cediran les dades a tercers, tret que sigui d’obligació legal.

Drets: Podreu accedir, rectificar, exercir el dret d’oposició i suprimir les dades, així com limitar el tractament o exercir el dret a la portabilitat de
les dades al domicili del responsable, carrer de la Ciutat, 1, 08500 de Vic (Barcelona).

Conservació: Les dades seran conservades durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per a les quals han estat recollides.

Informació addicional: Podreu obtenir més informació sobre el tractament de les vostres dades personals a la pàgina web següent www.vic.cat.
L’AJUNTAMENT DE VIC us informa que compleix tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i totes les mesures tècniques i
organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal.
Així mateix, en cas d'incompliment del responsable en el tractament de les vostres dades personals, teniu dret a interposar una reclamació davant
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Pàgina 4 de 4

