ANNEX 1
Sol·licitud d’ajuts de menjador 2016-2017
Codi de la sol·licitud: ______________________________

Motius socioeconòmics
Motius de desplaçament

Dades de la persona sol·licitant
1r llinatge _____________________________ 2n llinatge ____________________________ Nom _______________________
NIF/NIE _______________________ _____________________________ Telèfon ______________________________________
Domicili ______________________________________________________ Municipi____________________________ CP _____
Alumnes per als quals se sol·licita l’ajut
Nom

1r llinatge

2n llinatge

Membres de la unitat familiar
1r llinatge

2n llinatge

Nom

NIE/NIF

Parentiu*
pare
mare
alumne/a

*Indicau: germà, germana, avi, àvia
Puntuació a la qual es vol optar
Nivell de renda
Infant en acolliment
Membre de la unitat familiar amb discapacitat
Família nom brosa
Família monoparental

Tenir més d’un infant escolaritzat al centre que
faci ús del menja dor
Desatenció o maltractament
Situacions de risc
Dificultats en l’atenció per motius de
disponibilitat dels tutors

Documentació aportada
NIF/NIE de tots els membres familiars
Certificat de discapacitat
Còpia del llibre de família
Certificat de convivència
Sentència judicial de separació o divorci
En el cas d’alumnes que es trobin en situació
Carnet de família nombrosa
d’acolliment, un certificat del director del centre
En el cas d’alumnes víctimes de violència de d’acolliment o de l’òrgan competent
gènere, la documentació justificativa d’aquesta
situació
Altra documentació que acrediti alguna causa de les indicades a la convocatòria

Autorització de gestió de l’ajut
D’acord amb el que disposa l’apartat novè de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la
qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis no
universitaris durant el curs 2016-2017, i com a persona beneficiària dels ajuts de menjador escolar
atorgats per la Conselleria d’Educació i Universitat,
AUTORITZ:
El col·legi indicat perquè gestioni la quantitat rebuda en concepte d’ajuts de menja dor escolar
corresponent al curs escolar 2016-2017.

[signatura]
Declaració responsable
Sota la meva responsabilitat, en relació amb el procediment pel qual es convoquen ajuts de menjador
per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 20162017 convocats per la Resolució del conselle r d’Educació i Universitat de 28 d’abril de 2016,
DECLAR:
Que conec i no he incorregut en cap del supòsits de prohibició per ser beneficia ri prevists a l’article 10
del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s ’aprova el text refós de la Llei de
subvencions.

[signatura]
Autorització per obtenir les dades fiscals
Vista la necessitat de presentar el certificat d’ingressos de l’Agència Tributària corresponent a l’exercici
fiscal de l’any 2014 dels mem bres de la unitat familiar, d ’acord amb el que disposa l’apartat novè la
Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual es convoquen ajuts individualitzats de
menjador per als alumnes que cursen estudis no universitaris durant el curs escolar 2016-2017, les
persones següents
1r llinatge

2n llinatge

Nom

NIE/NIF

Signatura

autoritzen la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears perquè obtengui el
corresponent certificat d’ingressos de l’Agència Tributària a l’efecte d’elaborar el barem per als ajuts de
menjador del curs 2016-2017
__________________, ___ d________________ de 2016
[signatura]

[segell del centre]
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