AJUT D'ESCOLES BRESSOL

Poden sol·licitar els ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporal o
definitivament dels infants per els que es sol·licita
REQUISITS PER SOL·LICITAR L'AJUT D'ESCOLES BRESSOL
1. Presentar la sol·licitud i la documentació acreditativa en els terminis i forma establerts en aquesta convocatòria.
2. Viure i estar empadronat a Mollet del Vallès.
3. No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d'altres administracions o ens públic o privat que, unit a l'ajut atorgat pel
superi el cost del servei d'escola bressol
4. No tenir deutes amb l'escola bressol
5. No tenir deutes de naturalesa tributària amb l'Ajuntament de Mollet del Vallès o qualsevol altra administració pública
DOCUMENTACIÓ (de tota la documentació cal presentar original i fotocòpia)
Els sol·licitants hauran d'aportar la següent documentació referida als pares/tutors i de les persones majors de 16
anys que convisquin al mateix nucli de convivència que el beneficiari
DADES FAMILIARS
DNI (NIE o permís de residència en cas de persones estrangeres)

Llibre de família o, si s'escau, Carnet de família nombrosa
En cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa d'aquest fet
En cas de separació o divorci:
Resolució judicial o conveni regulador que determini aquesta situació (separació o divorci)
Acta notarial, justificants d'interposició de la demanda o altres documents que demostrin aquesta situació
Declaració acreditativa de la reclamació de la pensió d'aliments (en cas de separació i quan no es compleix
aquesta mesura)
En cas de discapacitat o malaltia
Certificats que acreditin el grau de discapacitat física, psíquica o sensorial d'algun membre de la unitat familiar
Informes mèdics o altres documents que acreditin malaltia greu d'algun membre de la unitat familiar
DADES ECONÒMIQUES

Fotocòpia del darrer rebut d'hipoteca o lloguer de l'habitatge de residència de la unitat familiar
Darrera autoliquidació presentada per la família, o membres de la unitat familiar, de la declaració de la renda
En cas de no tenir obligació de presentar l'IRPF, certificat d'Hisenda sobre aquest fet (opcional)
En cas d'autònoms o empresaris, i tributar per mòduls, compte de resultats
En cas de no tenir obligació de presentar la declaració de renda, caldrà presentar:
En cas de treballador fix: fulls de salari o certificat equivalent dels darrers 6 mesos
En cas de treballadors temporals: contracte de treball i fulls de salari de tots els mesos treballats
En cas d'acomiadament: escrit d'interposició de demanda per acomiadament nul o improcedent
Certificats de pensions (Seguretat Social, Generalitat o altres administracions)
En cas d'atur: Certificat del Servei Català d'Ocupació, amb els períodes d'inscripció de prestacions i/o subsidis per
atur i la quantia corresponent.

Serveis Personals

AJUT D'ESCOLES BRESSOL
Registre

SOL·LICITANT
Nom i cognoms

DNI / NIF
Domicili

Núm.

Esc.

Pis

Població

Porta

Telèfon

Codi Postal

DADES DELS ESCOLARS PER ELS QUE ES SOL·LICITA L'AJUT PER ESCOLES BRESSOL
Data
naixement

Nom i cognoms dels nens

Escola bressol

DECLARACIÓ D'INGRESSOS DE LA UNITAT FAMILIAR (relació d'ingressos nets anuals de l'any 2010)
Nom i cognoms de cada membre de la unitat familiar de convivència

Quantitat anual neta 2010

A

Suma d'ingressos anuals de la unitat familiar

B

Despeses mensuals d'habitatge: lloguer/hipoteca

C

Renda mensual de la unitat familiar

Fórmula a aplicar
( (A : 12) - B )

D

Renda mensual per càpita: ingressos mensuals unitat familiar dividit entre els
membres de la unitat familiar

Fórmula a aplicar
(C : MUF)

SOL·LICITO ajut d'escola bressol per al curs 2011- 2012
DECLARO certes les dades consignades en aquesta sol·licitud i que estic informat de l'obligatorietat de
presentar aquells documents que permetin verificar-ne les dades. Així mateix, declaro no incórrer en cap de
les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona beneficiària de subvencions segons
recull l'art. 13 de la Llei 38/2003, i estar al corrent de les meves obligacions fiscals i amb la seguretat social
i que en aquesta data no té deutes de naturalesa tributària amb l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
AUTORITZO a l'Ajuntament a fer el pagament de l'ajut a l'escola bressol on estan escolaritzats els fills o
filles de les persones beneficiàries i a la comprovació per mitjans telemàtics davant l'Agència Estatal de l'Administració Tributària de les nostres dades relatives a l'impost sobre la renda (IRPF) de l'any 2010.
Signatura de la persona sol·licitant

d

de 2011

En compliment de l'article 42.4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, us
comuniquem que la vostra sol·licitud presentada al registre general d'aquest Ajuntament el dia d'avui, serà resolta pel departament de Serveis
Personals abans del transcurs de tres mesos. En el supòsit que la vostra petició no hagi estat resolta en el termini indicat, aquesta petició
s'entendrà com a no estimada. Tot això sens perjudici de l'obligació de l'Ajuntament de resoldre expressament la vostra sol·licitud.
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Mollet del Vallès,

