
N. EXPEDIENT
DNI/NIE

ALUMNE

DNI/NIE 

SOL·LICITANT
ESCOLA

DOCUMENTS QUE FALTEN 

(veure els codis al final 

del document)

738/16-EN 75897558L Escola Alfred Mata 2.8 / 4.1 / 4.8

738-1/16-EN 75897558L Escola Alfred Mata 2.8 / 4.1 / 4.8

738-2/16-EN 75897558L Escola Alfred Mata 2.8 / 4.1 / 4.8

755/16-EN 44012865L Vedruna secundària Berga 3.2 / 2.8 / 4.8

766/16-EN Y3766945L X6586074R Escola Sant Joan 5.1 / 5.3

 CODIS REQUERIMENTS DE DOCUMENTACIÓ

1.       Imprès de sol·licitud signat

2.       Autoritzacions d’hisenda signades

2.2. Autorització d’hisenda signada pel pare

2.3   Autorització d’hisenda signada per la mare

2.4   Autorització d’hisenda signada pel germà major de 18 anys

2.5   Autorització d’hisenda signada per la germana major 18 anys

2.6   Autorització d’hisenda signada per l’avi

2.7   Autorització d’hisenda signada per l’àvia

2.8   Autorització d’hisenda signada per la parella actual mare/pare

3.    3.1 Volant de convivència actual

       3.2 Aclariment membres certificat de convivència

4.       DNI/NIE o llibre de família de cada membre de la unitat familiar

4.1   DNI o llibre de família de l’alumne

4.2   DNI/NIE vigent del pare

4.3   DNI/NIE vigent de la mare

4.4   DNI/NIE vigent del germà (per menors de 14 anys pot ser el llibre de família)

4.5   DNI/NIE  vigent de la germana (per menors de 14 anys pot ser el llibre de família)

4.6   DNI/NIE vigent de l’avi

4.7   DNI/NIE vigent de l’àvia

4.8   DNI/NIE vigent de la parella actual pare/mare 

5.       Carta d’identitat de la unitat familiar

5.1   Carta d’identitat o passaport  vigent de l’alumne

EXPEDIENTS AMB MANCA DE DOCUMENTACIÓ DELS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR                   

CURS 2016-17

Cal presentar la documentació requerida en el termini de 10 dies a partir de la publicació (màxim 

27/09/16). La documentació s’ha de presentar a les oficines del Consell Comarcal (horari: de dilluns a

divendres, de 9 h a 14 h.). Serà requisit imprescindible per a la tramitació de l’ajut l’aportació de la

documentació requerida. En cas que la documentació requerida no es presenti en el termini establert es

procedirà a la denegació de l’ajut per impossibilitat de poder realitzar la valoració del mateix.

Aquest document s'ha publicat el dia 15/09/2016
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5.2   Carta d’identitat o passaport vigent del pare

5.3   Carta d’identitat o passaport vigent de la mare

5.4   Carta d’identitat o passaport vigent del germà

5.5   Carta d’identitat o passaport vigent de la germana

5.6   Carta d’identitat o passaport vigent de l’avi

5.7   Carta d’identitat o passaport vigent de l’àvia

5.8   Carta d’identitat o passaport vigent de la parella actual pare/mare
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