Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Serveis Socials
Sol·licitud ajut de menjador Centre TEGAR curs 2020-2021
Sol·licitud núm.:...........
Puntuació:....................

Dades de la persona que assisteix a TEGAR:
Nom______________________Cognoms _
Adreça electrònica (e-mail):

NIF/NIE:______________________

Adreça (Nom de la via, carrer, plaça)
Número_______ Pis

Porta

Telèfon fix:

Telèfon mòbil:____________________

Persones que viuen al domicili:
Nom

Cognoms

Edat

Relació

Situació laboral (*)

(*) Actiu, desocupat, pensionista, perceptor prestacions socials
………………………………………………………………., Declaro:
1. Que totes les dades consignades en aquesta sol.licitud són certes.
2. Que reuneixo els requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/a de l’ajut de menjador
Centre Tegar.
3. Que accepto el compromís del compliment de les condicions imposades per a la concessió de
l’ajut.
4. Que comunico, si és el cas, la percepció de les subvencions i altres ingressos obtinguts per a la
mateixa finalitat i accepto el compromís de comunicar les que obtingui al llarg del curs 20202021.

El que signo donant la meva conformitat,

Signatura del sol·licitant

Sant Pere de Ribes,

de

de 20
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Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Serveis Socials

AUTORITZACIÓ / DENEGACIÓ DE: (Les persones majors de 16 anys que viuen al
domicili)

………………………………………….NIF/NIE n. …………………………………
………………………………………….NIF/NIE n. …………………………………
………………………………………….NIF/NIE n. …………………………………
………………………………………….NIF/NIE n. …………………………………
………………………………………….NIF/NIE n. …………………………………
………………………………………….NIF/NIE n. …………………………………



AUTORITZO (*)

A l’Administració perquè, a fi de verificar tot allò declarat en la meva sol·licitud, comprovar l’adequat
compliment de totes les condicions necessàries per a l’accés a la subvenció/ajuda sol·licitada i les
prohibicions i limitacions imposades per la legislació, efectuo les gestions descrites a continuació:





Si no resideixen en l’actualitat al municipi consultar a l’Ajuntament l’acreditació del històric
d’empadronament.



Sol·licitar a l’Administració Tributària la comprovació de la Declaració de l’impost sobre la Renta
de les Persones Físiques, de tots els membres computables de la unitat familiar, presentada en
període voluntari, i si s’escau, de les declaracions complementàries o rectificades presentades
fora de termini.



En cas de ser pensionista: comprovar a l’INSS les prestacions públiques (pensions).



En cas d’estar en situació d’atur: consultar al SOC/INEM el certificat de demandant d’ocupació i el
certificat perceptor de prestacions.



En cas de tenir una discapacitat algun membre de la unitat familiar de convivència: consultar a
l’ICASS (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials).



Certificat de la Seguretat Social conforme el sol.licitant està al corrent de les seves obligacions o
bé de la seva exempció.



Certificat d’Hisenda conforme el sol.licitant està al corrent de les seves obligacions tributàries.

DENEGO (**)

Expressament el meu consentiment perquè l’òrgan obtingui de forma directa aquestes dades. Als efectes de
l’article 5.1.b) i c) de la LOPD, s’informa que la sol·licitud ha d’estar complimentada de forma total i
obligatòria, i que la denegació de l’interessat a autoritzar l’obtenció de les dades dels apartats anteriors
comportarà la impossibilitat de tramitar la sol·licitud de subvenció, a no ser que el sol·licitant aporti
personalment i adjunt a aquest formulari totes les certificacions corresponents.
Les persones sol·licitants seleccionaran exclusivament una de les dues caselles: l’autorització o la denegació
per a l’obtenció de les dades sol·licitades. En cas de denegació l’interessat haurà d’aportar personalment els
certificats requerits.

Signatura (de tots els majors 16 anys)

Sant Pere de Ribes, .................................................................................................
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Cal adjuntar la documentació indicada amb una (X):

Si s’ha signat l’autorització (*)



Fotocòpia del/s Llibre/s de família.

Si s’ha denegat l’autorització (**)



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










Si no es presenta Declaració de Renda exercici
2019, és IMPRESCINDIBLE:
Informe de Vida laboral emès per la
Tresoreria de la Seguretat Social (tel. 901502050).
Declaració jurada d’ingressos de tots els
membres de la família majors de 16 a.



Certificat d’imputacions Hisenda vigent.

Si la situació laboral ha variat significativament
de l’any 2019 a l’actual:



Fotocòpia del contracte laboral i tres
últimes nòmines.



En cas d’autònoms la fotocòpia de la
declaració del darrer trimestre d’activitats
econòmiques.

Si és família monoparental i/o nombrosa,
fotocòpia del carnet acreditatiu.
Fotocòpia Declaració de Renda presentada
l’any 2020 o dades fiscals d’ingressos 2019.



Acreditació d’estar
obligacions tributàries



Fotocòpia de la sentència de divorci i el
conveni regulador (en cas de separació de
parelles de fet la corresponent sentència de
regulació de la guarda i custòdia dels menors) i
l’actualització de la quantia de la pensió de
manutenció, si s’escau.

de

les

Si no es presenta Declaració de Renda exercici
2019, és IMPRESCINDIBLE:




corrent

Acreditació d’estar al corrent de les
obligacions amb la Seguretat Social o bé que n’està
exempt.




Si és titular o beneficiari d’una Renda
Garantida de Ciutadania, cal acreditar-ho amb el
certificat corresponent.

al





En cas que hi hagi membres de la família
majors de 16 que estiguin estudiant, cal
l’acreditació corresponent.

Fotocòpia del/s Llibre/s de família.

Certificat d’ingressos obtinguts any 2019.

Informe de Vida laboral emès per la
Tresoreria de la Seguretat Social (tel. 901502050).
Declaració jurada d’ingressos de tots els
membres de la família majors de 16 a.



Certificat d’imputacions Hisenda vigent

Si la situació laboral ha variat significativament de
l’any 2019 a l’actual:



Fotocòpia del contracte laboral i tres últimes
nòmines.



En cas d’estar aturat, certificat acreditatiu del
SOC , on consti si rep prestació i la quantitat i
duració de la mateixa.



En cas d’autònoms la fotocòpia de la
declaració
del
darrer
trimestre
d’activitats
econòmiques i la fotocòpia de la declaració de renda
presentada 2020.



En cas que hi hagi membres de la família
majors de 16 que estiguin estudiant, cal l’acreditació
corresponent.



Jubilats /pensionistes: acreditació de la pensió
/prestació que cobren.



Si és titular o beneficiari d’una Renda
Garantida de Ciutadania, cal acreditar-ho amb el
certificat corresponent.
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Fotocòpia de la sentència de divorci i el
conveni regulador (en cas de separació de parelles
de fet la corresponent sentència de regulació de la
guarda i custòdia dels menors) i l’actualització de la
quantia de la pensió de manutenció, si s’escau.

EM COMPROMETO a notificar qualsevol variació en les circumstàncies familiars i econòmiques
durant el curs escolar, sempre i quan pugui tenir efectes en la valoració de l’expedient.
L’Ajuntament es reserva el dret a revisar l’expedient abans de finalitzar el curs escolar per comprovar
totes les dades econòmiques i familiars que s’han declarat en aquesta sol·licitud, sobretot en aquells
supòsits en els que s’hagi declarat que han variat respecte les de l’any anterior.
NOTA: Abans de signar la seva sol·licitud llegeixi la informació bàsica sobre protecció de dades
que es detalla a continuació:
Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable
Finalitat
Legitimació

Destinataris
Drets
Informació
addicional

Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Gestió dels Ajuts per al menjador centre TEGAR.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes està legitimat per al tractament de les dades d’acord amb allò
establert a les Bases Reguladores dels esmentats ajuts i per l’autorització prestada per l’interessat
mitjançant el formulari corresponent.
No es cediran dades a tercers excepte els previstos a les Bases Reguladores i obligació legal.
Accedir, rectificar, suprimir les seves dades, limitar-ne el tractament, exercir l’oposició i sol·licitar la
portabilitat, conforme al que estableixen les Bases Reguladores.
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a les Bases Reguladores per a
l’atorgament d’ajuts al menjador centre TEGAR.

Signatura
Per poder sol.licitar aquests ajuts, cal que els ingressos nets de l’any 2019 de la unitat familiar (membres en edat laboral majors
de 16 anys ) no superin les següents quantitats:
Unitat familiar formada per 1 persona:
Unitat familiar formada per 2 persones:
Unitat familiar formada per 3 persones:
Unitat familiar formada per 4 persones:
Unitat familiar formada per 5 persones:
Unitat familiar formada per 6 persones:
Unitat familiar formada per 7 persones:
Unitat familiar formada per 8 persones:

7.967,73 €
11.951,59 €
15.935,46 €
19.919,32 €
21.911,25 €
23.903,19 €
25.895,12 €
27.887,05 €

* Unitat familiar: S’entendrà per unitat familiar aquella unitat de convivència formada per dos o més persones unides per
vincles matrimonials o una altra forma de relació permanent anàloga a la conjugal; per adopció, per consanguinitat fins el segon
grau o afinitat fins el primer grau. En aquest context s’entendran incloses les famílies monoparentals.
* Graus de consanguinitat o afinitat articles 915 a 919 del codi civil)
Ascendents:Primer grau: pares del titular o del cònjuge Segon grau: avis del sol·licitant o del cònjuge
Descendents :Primer grau: fills del titular o del cònjuge Segon grau: germans i néts del sol.licitant o del cònjuge
Queda exclosa, en tot cas, la convivència per raons d’amistat o conveniència per raons de necessitat econòmica.
Els impresos es podran trobar a les Oficines d’atenció Ciutadana (OAC) i a la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes.
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