
 

D’acord amb allò establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les 

dades personals seran incloses en el fitxer de l’Ajuntament de Tiana. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de 

les dades del fitxer, dirigint-se al responsable d’aquest fitxer: Ajuntament de Tiana, Pl. de la Vila 1; 08391 Tiana. 

 

 

SOL·LICITUD D’AJUTS ECONÒMICS DE CARÀCTER INDIVIDUAL PER AL 

SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR  PER NENS I NENES DE SEGON CICLE 

D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DE TIANA PER AL CURS 2022-2023 
 

DADES DEL PARE/MARE O TUTOR LEGAL:  

 

Nom i Cognoms del pare/mare/tutor/a  

...................................................................................................................................... 

NIF/NIE ......................................................................................................................... 

Adreça ........................................................................................................................... 

Població: TIANA  CP 08391    Adreça mail: 

Telèfon 1      Telèfon 2  

 

DADES DE L’INFANT:  

 

Dades alumne/a  ....................................................................................................................... 

Data de naixement _____ / _____ / ________ 

 ESCOLA LOLA ANGLADA     Curs   ............       

 ESCOLA TIZIANA     Curs   ............ 

  ALTRES CENTRES     Curs   ............ 

 
DADES FAMILIARS 

Nombre de fills (fins a 16 anys).................................... 

Nombre total de membres de la unitat familiar........... 

Discapacitat/malaltia.     

Família monoparental. 

Família nombrosa.     
 

Documentació general obligatòria: 
 DNI /NIE de la persona sol·licitant com a tutor/a de l’alumne/a beneficiari de l’ajut.  

 Ingressos a compte de l’IRPF dels darrers 6 mesos de la unitat familiar: nòmines, 

certifica d’ingressos 

 En cas d’autònoms: presentació del model 130, presentat al primer i segon trimestre 

de l’any 2022 (model IRPF, en cap cas té utilitat el model 103 de IVA) 

 En cas estar a l’atur: Certificat SEPE conforme estàs aturat i ingressos al respecte. 

 Certificat, en cas d’haver cobrat alguna prestació durant l’any, on indiqui l’import 

mensual i la durada. 

 Certificat de la prestació percebuda en concepte de RGC, en cas de ser perceptor/a. 
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 Certificat expedit per la Seguretat Social justificant les prestacions percebudes durant 

l’exercici anterior: jubilació, invalidesa, viduïtat, orfandat, etc., on es concreti la/les 

quantitat/s rebudes per aquest/s concepte/s o certificat negatiu en cas que no rebi 

cap prestació. 

 Rebut de lloguer o hipoteca. 

 

Documentació específica (només en cas de justificar els següents supòsits i només quan 

es presenti la documentació oficial no es puntuarà): 

 En cas de separació o divorci: 

• Sentència de separació completa, o conveni regulador.  

• En cas de custòdia compartida presentar el document que ho acrediti. 

 Fotocòpia del carnet de família monoparental vigent oficial.  

 Fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent i oficial.  

 Fotocòpia del certificat de discapacitat igual o superior al 33%, en algun membre 

del nucli familiar: (carnet de la Generalitat referit al grau de discapacitat).  

 Famílies en seguiment de SS. Es sol·licitarà a Serveis Socials un certificat o 

informe del seguiment i  la valoració de la situació particular de cada família. 

SOL·LICITUD I DECLARACIÓ DEL SOL·LICITANT 
El sotasignat SOL·LICITA l’ajut individual del servei de menjador per a fills i filles escolaritzats a segon 

cicle d’Educació Infantil i primària. 

 

DECLARA (marcar caselles): 

 Que accepta les bases específiques reguladores d’aquest ajut. 

 Que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries (inclosos els deutes 

contrets amb  l’Ajuntament de Tiana) i davant de la Seguretat Social. 

 Que totes les dades aportades són certes. 

 Que accepta que, en cas que es concedeixi la subvenció, el cobrament es farà segons l’acord 

entre l’Ajuntament i els agents educatius implicats.  

 
El/la sotasignat declara que les dades exposades són certes i adjunta la documentació que ho 

acredita. 

Signatura 
 
 

 Tiana, _______ de ____________ de 2022 
 
La/es persona/es signant/s d’aquest document, autoritza/en l’Ajuntament de Tiana  a sol·licitar de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària  les dades següents: 
Certificat d’estar al corrent d’obligacions tributaries a efectes de la concessió d’ajuts i subvencions. 

 Dono consentiment a l’ús de les dades per part de l’Ajuntament de Tiana segons la llei orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.   

 
Signatura del pare    Signatura de la mare 
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