MODEL NORMALITZAT 1

SOL·LICITUD D'AJUTS ECONÒMICS
En matèria de:
1. DADES DE L’INTERESSAT (PARE/MARE/TUTOR/A del menor d'edat)
Nom i cognoms

NIF

Adreça

Localitat

Tel.

CP

WEB/facebook

A/e
2. DADES DEL MENOR D'EDAT
Nom i cognoms

NIF/NIE

Adreça

Localitat

CP

3. DADES DE LA SUBVENCIÓ
TÍTOL CONVOCATÒRIA

Concessió d'ajuts econòmics, en concurrència competitiva, de suport al menjador escolar de les llars
d'infants municipals, curs 2017-2018
4. DADES DE LA LLAR D'INFANTS

Nom de la llar
Adjunto la documentació següent:

(els documents que ja estan a l'Ajuntament NO s'han de tornar a presentar si no hi ha hagut canvis i són vigents)
Volant de convivència (L'obtindrà el propi ajuntament)
Original NIF/NIE del pare/mare/tutor/tutora
Original de la declaració de la renda, completa i segellada, del darrer exercici fiscal liquidat de tots els membres majors de 16 anys
de la unitat familiar de la qual formi part l'alumne. En cas de no estar obligats a fer la declaració de renda s'ha d'aportar el certificat
d'Hisenda corresponent i el certificat d'ingressos. En cas de no estar obligats a fer la declaració de renda s'ha d'aportar el certificat
d'Hisenda corresponent i el certificat d'ingressos o signar l'autorització perquè l'Ajuntament pugui recaptar les dades tributàries
dels membres de la unitat familiar de més de 16 anys, aportant original del DNI/NIE de cadascun d'ells (model normalitzat 2)
Justificants originals de la despesa d'habitatge, hipoteca o lloguer (3 últims rebuts).
Declaració signada acreditativa d'altres ajuts sol·licitats o concedits o, si no existissin, acreditativa de no haver rebut ni sol·licitat
altres ajuts per al mateix període (model normalitzat núm. 3)
Original del certificat de l'organisme competent en cas d'atur amb indicació de si és beneficiari o no de prestació econòmica i el seu
import
Original de les 3 últimes nòmines
En cas de separació matrimonial o divorci, testimoni de la sentència original que inclogui el conveni regulador i, en cas de no cobrar
la pensió establerta la denúncia corresponent.
Original de la certificació de grau de disminució, si és el cas.
Declaració d'estar al corrent de les obligacions fiscals tributàries i locals (model normalitzat núm. 4 ).

(segueix a la pàgina següent)

Original carnet família nombrosa, monoparental i document acolliment familiar, si s'escau.
Model emplenat amb les dades bancàries de l'interessat (model normalitzat núm. 5)
Si la situació del peticionari s'hagués agreujat respecte a la contemplada en la renda de l'any anterior, caldria aportar els documents
que justifiquin aquesta nova situació i escrit explicatiu.
Qualsevol altre
document que cregui
convenient

Olesa de Montserrat,

Signatura sol·licitant

Sr/a

de

de 201

