Sol·licitud Tarifació/ Bonificació Social EBM, curs escolar 2018-2019
Dades de/ls l’alumne/s*
Nom:

Cognoms:

Data naixement:

Escola Bressol:

Adreça:
*En cas de tenir més d’un fill matriculat en escola bressol
indiqueu les dades: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dades del pare/mare/tutor legal
1. Nom pare/tutor:

Cognoms:

DNI/NIE:

Telèfon:

/

e-mail_________________________________________________________________
Situació Laboral:

actiu /

atur

2. Nom mare/tutora:

Cognoms:

DNI/NIE:

Telèfon:

/

e-mail_________________________________________________________________
Situació Laboral:

actiu /

atur

Situació Familiar
Divorciat/a – Separat/da

Conveni regulador

si

no

Carnet F. Monoparental - F. Nombrosa
Altres persones majors de 18 anys que convisquin al domicili:
Nom i cognoms:_____________________________________ DNI:___________
Parentiu:

_____________________________________

Nom i cognoms:_____________________________________ DNI:___________
Parentiu:

_____________________________________

Els sotasignats declaren sota la seva responsabilitat la certesa de les dades
consignades i de les que s’acompanyen a la documentació adjunta.
Signatura dels membres majors de 18 anys de la unitat de convivència:

Nom i cognoms

Departament d’Ensenyament
Pl. de l’ajuntament, 1
936356400

Nom i cognoms

Nom i cognoms

Nom i cognoms

Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud (original i còpia), en tots
els casos

DNI / NIE de totes les persones de la unitat de convivència
Certificat actualitzat de vida laboral de tots els membres majors de 18
anys de la unitat familiar (Tresoreria de la Seguretat Social, c. Joan
Maragall 43, de Sant Feliu Llobregat 936327380 o 901502050). Es pot
demanar via on line a l’adreça: www.seg-social.es.
Certificat positiu o negatiu acreditatiu de pensions no contributives
(positiu o negatiu)(SEGURETAT SOCIAL, Av. Mancomunitats Comarcals, 9,
Martorell 937751969)
Certificat positiu o negatiu de percepció d’ajuda Benestar i Família (Pl.
Cultures s/n, 1r. Pis, Martorell 937737180). S’ha de sol·licitar
presencialment i es rebrà el certificat en el domicili del sol·licitant en
el termini aproximat d’un mes.
Certificat cadastral de les persones que resideixin en l’habitatge (planta
baixa ajuntament Sant Andreu de la Barca)
Declaració de la renda de l’últim exercici fiscal liquidat (2017) de tots
els membres majors de 18 anys de la unitat de convivència.
Altra documentació

En cas de no haver efectuat declaració de la renda exercici 2017:

- Original i fotocòpia del/s certificat/s d’empresa o de les nòmines
acreditatives de TOTES les altes laborals de 2017 que consten a
l’informe de vida laboral.
- Certificat negatiu conforme no s’ha efectuat declaració de la renda
exercici
2013
(HISENDA,
c.
Ramon
i
Cajal
47,
St
Feliu
de
Llobregat,936667311.
Es pot sol·licitar l’enviament al domicili familiar des del web
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G306.shtml)
En cas d’estar a l’atur, certificat de la OTG que acrediti la situació
d’atur laboral i classe de prestació(SEPE, Passatge Sindicat 8, Martorell,
937745096 o 901119999)
En cas de separació i/o divorci, fotocòpia del conveni regulador i/o
sentència de separació i/o divorci on consti el pacte econòmic. En cas que
no es passi la pensió establerta en el conveni regulador i/o sentència,
caldrà aportar còpia de la denúncia que ho acredita.

Sant Andreu de la Barca a _____de _________de 20____

Departament d’Ensenyament
Pl. de l’ajuntament, 1
936356400

