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SOL·LICITUD D’AJUT MUNICIPAL ESCOLA BRESSOL   

QUOTES I MENJADOR. Curs 2014-15 

Període de presentació de sol.licituds: del 19 de Maig al 2 de Juny de 2014 (ambdós inclosos) 

 

 

 

 

   

Omplir les següents dades dels menors pels quals sol·licita l’ajut: 

 Nom i cognoms menor DNI/NIE Data 
naixement 

Aula Centre escolar Municipi del 
centre escolar 

1       

2       

3       

4       

5       

 
REQUISITS: 

1. Poden sol·licitar ajuts escola bressol els pares, les mares, els tutors legals o les 
persones encarregades, temporal o definitivament, dels menors pels quals es sol·licita 
l’esmentat ajut. 

2. Poden beneficiar-se d’aquests ajuts els menors empadronats a Sant Vicenç de Montalt 
i escolaritzats en centres públics d’escola bressol, amb necessitats socials i/o 
econòmiques. 

3. Cal presentar la sol·licitud i la documentació acreditativa en els terminis i la forma 
establerts en aquesta convocatòria. No s’admetran sol·licituds fora del termini establert 
ni amb mancances o deficiències de documentació requerida.   

 
DECLARO: 

- Que són certes totes les dades consignades en aquesta sol·licitud. 
 
Signatura persona sol·licitant: 
 
 
 

      
      Sant Vicenç de Montalt, ___ de _________ de 2014 

 
 

Les dades consignades en aquest document són necessàries per a la resolució i notificació de la sol·licitud, i resten 

incorporades a la base de dades de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. Les dades de caràcter personal no poden 

ser cedides ni comunicades a tercers, llevat dels supòsits legalment previstos. La persona interessada pot exercir els 

drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades d’acord amb allò establert a la Llei 15/99, de protecció de 

dades de caràcter personal                        

Nom i cognoms de la persona sol·licitant: 

DNI/NIE o Passaport: 

Adreça:       Municipi: 

Telèfon fix:      Telèfon Mòbil: 

Mail: 
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DOCUMENTACIÓ 

Imprès de sol·licitud 

Fotocòpia DNI/NIE/Passaport de tots els membres de la unitat familiar      

Fotocòpia declaració de renda 2013 o certificat negatiu d’ingressos  

Fotocòpia certificat d’ingressos (6 darreres nòmines, pensions, subsidi atur, atur) 

Fotocòpia llibre de família                                

Fotocòpia dels 6 últims rebuts de lloguer o hipoteca           

Extracte bancari de l’últim any 

Fotocòpia sentència separació o divorci 

Fotocòpia certificat de disminució o malaltia 

Certificat de convivència 

Títol de família nombrosa o monoparental                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


