
SOL·LICITUD D’AJUT DE MENJADOR ESCOLAR CURS 

DADES DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA SOL•LICITUD (PARE, MARE O TUTOR/A LEGAL)

(*)      Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment. A tal efecte facilito en la present 
sol·licitud el correu electrònic i el telèfon mòbil on rebre l’avís de la posta a disposició de les notificacions.

Nom i cognoms                          DNI/NIE/Passaport

Nom i cognoms del representant (si s’escau)       DNI/NIE/Passaport

Domicili a efectes de notificació

Població           Codi postal

Correu electrònic (obligatòri en cas d’optar per la notificació electrònica*)  Telèfon   Mòbil

DADES DE L’ALUMNE/A SOL·LICITANT             

Nom i cognoms   

Data de naixement        Nacionalitat

Nom del centre educatiu        Curs     

DADES DE L’ALUMNE/A SOL·LICITANT             

Nom i cognoms   

Data de naixement        Nacionalitat

Nom del centre educatiu        Curs     

DADES DE L’ALUMNE/A SOL·LICITANT             

Nom i cognoms   

Data de naixement        Nacionalitat

Nom del centre educatiu        Curs     

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans

T. 93 864 80 56
www.palauplegamans.cat

CIF: P-0815500-D



DADES DE L’ALUMNE/A SOL·LICITANT             

Nom i cognoms   

Data de naixement        Nacionalitat

Nom del centre educatiu        Curs     

           Custòdia compartida quan només autoritza un progenitor (consultar bases)

          Sol·licito compactació de l’ajut. Especificar els dies de la setmana per fer ús del servei de menjador, setmanes de 3
          dies i setmanes de 4 dies:

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

. Sol·licitud degudament complimentada i signada.  . En el cas d’haver presentat algun d’aquests documents en la convocatòria del CCVOC no caldrà aportar-la
    de nou si no ha sofert cap modificació en la seva situació. . Documentació que acrediti la situació econòmica de la unitat familiar de convivència: 

1. Moviments bancaris dels últims 3 mesos de totes les comptes obertes de tots/totes els/les membres de la unitat 
familiar.  

2. En cas de no poder acreditar el nivell de renda familiar, declaració jurada d’ingressos de la  

unitat familiar.  

3. Qualsevol altra documentació que per a la correcta valoració de la sol·licitud pugui ser requerida durant la seva 
tramitació, si es considera convenient pel personal tècnic de referència dels equips bàsics d’atenció social. . Les persones que percebin la Renda Garantida de Ciutadania: document acreditatiu i el seu import de l’any en 

    curs. . Les persones que percebin prestacions econòmiques per ajuts al lloguer de l’habitatge: resolució o certificació de 
    l’Agència Catalana de l’Habitatge.  . En casos de separació o divorci, sentència i import de la pensió d’aliments dels /les fills i filles. . En cas d’infants en acolliment, resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i a 
    l’Adolescència. 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA PERSONA SIGNANT 

. Que les persones beneficiàries de l’ajut individual de menjador no gaudeixen d’ajuts o subvencions pel mateix 
    concepte atorgats per altres administracions públiques o ens públics o privats que superin el cost de la despesa.  .Que estic assabentat/ada que les dades de la sol·licitud i llur documentació annexa poden ser publicades d’acord 
    amb la legislació de subvencions i em comprometo a presentar, si és el cas, la documentació que s’escaigui als 
    òrgans de control de les Administracions si així se’m requereix.  .Haver informat a tots/es i cadascun/a dels/les membres de la unitat familiar de la presentació d’aquesta sol·licitud, 
   la qual implica l’autorització de cadascun/a d’ells/elles, tal i com indiquen les bases de la convocatòria. .Acceptar les bases de la convocatòria per la qual sol·licito l’ajut. .Que les dades incorporades en la sol·licitud són certes i s’ajusten a la realitat i que quedo assabentat/da que la 
    falsedat, la inexactitud o l’ocultació de les dades i/o circumstàncies declarades podrà comportar la denegació o 
    revocació de l’ajut. .Estar assabentat/da que les dades recollides en la formalització d’aquesta sol·licitud podran ser publicades segons 
    preveu la legislació vigent de subvencions, així com l’obligatorietat de presentar els documents adients davant els 
    òrgans de control de l’Administració per tal que es verifiquin les dades, si s’escau. 



AUTORITZO: 

. A l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans a tramitar aquesta sol·licitud i a incorporar les dades personals al 
    programa de gestió emprat pels Serveis Socials, les quals podrà sol·licitar rectificar o suprimir en qualsevol  
    moment. 

. A l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans a obtenir d’altres administracions públiques les dades de la persona 
    sol·licitant i de la resta de membres de la unitat familiar que siguin necessàries per determinar la renda familiar, 
    altres dades socials i comprovar la veracitat de les dades aportades a efectes d’aquest ajut, tal i com s’ha indicat 
    a la taula anterior. La present autorització s’atorga exclusivament als efectes d’aquest procediment, i en aplicació 
    del què disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, pel que es permet, prèvia autorització de la persona interessada la 
    cessió de dades entre administracions públiques per al desenvolupament de les seves competències.  

. Al tercer per endossar-li la subvenció rebuda d’ajuts individuals de menjador escolar pel curs 2022/2023: 

FormaAMPA Can Cladellas, NIF: G59923235 
FormaAFA Palau, NIF: G62465729 
FormaAFA Josep Mª Folch i Torres, NIF: G08532814 
FormaEscola Marinada, NIF: F08674418 

EM COMPROMETO a portar de manera trimestral els comprovants de pagament del servei de menjador. 

SIGNATURA de la persona que presenta la sol·licitud (pare, mare o tutor/a legal dels/les alumnes sol·licitants) amb el 
consentiment de tots els membres de la unitat familiar. 

“D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades facilitades seran incloses en un 
tractament de dades responsabilitat de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Les dades seran utilitzades per a la gestió del tràmit que 
esteu realitzant, i no seran cedides a tercers, llevat que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat de conformitat amb les 
disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment o el consentiment inequívoc, segons el cas. Un cop gestionat el tràmit seran 
conservades per obligació legal com a part del procediment administratiu. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat.

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió 
d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades o bé per mitjans electrònics www.palauplegamans.cat o bé presencialment o per correu 
convencional a l’adreça següent: plaça de la Vila, 1 – 08184 Palau-solità i Plegamans.”

40501-010 v3 IMP. MUNICIPAL 

Palau-solità i Plegamans,  30      
      
      
      Nom i cognoms      
      DNI 019   
         
         Signatura
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