SOL·LICITUD D’AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PER A ALUMNES D'EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA i DE
SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE CENTRES EDUCATIUS SUFRAGATS AMB FONS PÚBLIC PER
AL CURS ESCOLAR 2017-2018
Nota: Ompliu la sol·licitud amb totes les dades i amb lletra clara.

Curs 2017 - 2018
Dades de la persona sol·licitant (pare, mare i/o tutor/a legal)
Cognoms i nom

.

Data de

naixement
______/_____/_________
DNI/NIF/NIE
En qualitat de:

Home
pare

mare

Dona

tutor/a legal

Estat civil
casat/casada
viduïtat
separat/separada

solter/soltera
divorciat/divorciada

vidu/vídua

situació equiparada

unió estable de parella

separació de fet

Adreça a l’efecte de notificació
Adreça

Codi postal

Població

Telèfon fix

telèfon mòbil

Municipi

Adreça electrònica

La família es troba en seguiment dels serveis socials bàsics per fer la valoració social
Heu rebut una prestació econòmica d’urgència social

si

no

si

no

SOL·LICITO:
Ajut individual de menjador per necessitats econòmiques i/o socials
DECLARO:
1. Que totes les dades consignades en aquesta sol·licitud són certes
2. Que tinc l’obligació de comunicar al Consell Comarcal de la Segarra qualsevol variació que
pogués produir-se.
3. Que autoritzo al Consell Comarcal de la Segarra i al Departament d’Ensenyament per obtenir,
a traves de les administracions tributàries corresponents o altres organismes, les dades, de
la persona sol·licitant i de la resta de membres de la unitat familiar computables, que siguin
necessàries a efectes d’aquest ajut, quan no pugui presentar la documentació requerida.
4. Que em comprometo a aportar els documents requerits de tots els membres computables
per sol·licitar aquest ajut i que estic assabentat/da que l’aportació de dades o documents
falsejats o inexactes podrà ser motiu per cancel·lar o deixar sense efecte la meva sol·licitud
sense perjudici que es puguin emprendre les accions legals procedents.
5. Que el Consell Comarcal de la Segarra sigui dipositari de les meves dades i les utilitzi per la
finalitat d’aquesta sol·licitud. D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre de protecció de dades de caràcter personal, totes les dades personals
facilitades pels sol·licitants s’utilitzaran amb l’exclusiva finalitat de servir per a valorar la
concessió de l’ajut sol·licitat.
6. Que autoritzo que aquestes dades puguin ser cedides a tercers únicament per a la gestió
dels recursos complementaris al objecte d’aquesta sol·licitud, per ordre judicial i en
compliment de la legislació vigent
7. Que les meves dades puguin traslladar-se a altre Consell Comarcal en cas de canvi de
matrícula a un altre centre escolar fora de la comarca.
8. Que accepto el pagament de la part no subvencionada de l’ajut en les condicions establertes
per cada centre escolar en la modalitat de prestació de servei.
9. Que tinc l’obligació de comunicar al centre la no assistència al servei de menjador amb
l’antelació suficient.

,

de

de 2017

(signatura)

Il·lm. Sr. President del Consell Comarcal de la Segarra

La sol·licitud s'haurà d'acompanyar de la documentació següent:
De caràcter obligatori:


Relació de tots els membres de la unitat familiar que conviuent en el mateix domicili, indicant noms i
cognoms i NIF/NIE, si s’escau, de cadascun d’ells



Fotocòpia del llibre de família on hi constin tots els membres de la unitat familiar, en el cas que els
membres no disposin de NIE o NIF.



Volant de convivència actual



Relació dels membres imputables de la unitat familiar amb NIF o NIE i en cas de no disposar-ne certificat de
naixement o llibre de família

De caràcter específic: (pel que fa rendiments no contributius)


En cas de percebre alguna pensió (no contributiva, absoluta, gran invalidesa, pensió per aliments,
pensió per orfandat...) o prestació (prestació econòmica de cuidador no professional -dependència-)
exempta de l’IRPF (article 7 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de
no Residents i sobre el Patrimoni) cal aportar el certificat corresponent.



Les persones que percebin la Renda Mínima d’ Inserció certificat acreditatiu actualitzat
Full de vida laboral
Per a persones en atur: Certificat actualitzat de l’Oficina de Treball indicant la quantia de la prestació.
(pel que fa altres situacions)



Fotocòpia del títol de família nombrosa.



En cas de discapacitat del alumnat beneficiari del ajut o dels germans, el certificat de l'ICASS i/o la
resolució d'invalidesa permanent de l'INSS.



En cas d'infant en acolliment, el certificat de l'Institut Català de l'Adopció.



Fotocòpia del títol de família monoparental.
En cas de separació legal o divorci: fotocòpia de la sentència judicial i/o del conveni regulador. Per
tant, si la separació o divorci no estan regulats es tindrà en compte l'ex-parella com a membre
computable (s'exclou d'aquest supòsit les víctimes de violència de gènere a les quals només es
demanarà els ingressos propis de l'any anterior i el document que acrediti la situació). En ambdós
casos, els documents han d’estar degudament traduïts en una de les llengües oficials de Catalunya.
En cas d'impagament de la pensió d'aliments cal presentar fotocòpia de la denuncia corresponent o al
seu defecte declaració jurada (només es tindran en compte les mensualitats no pagades durant l'any
2016).
En el supòsit d’haver rebut una prestació econòmica d’urgència social aportar el certificat (a excepció
si ha estat atorgada pel Consell Comarcal de la Segarra)

En el cas de modificació de la situació econòmica i familiar respecte l’any de barem , es podrà acreditar
documentalment per qualsevol mitjà de prova (full de vida laboral, certificat OTG que acrediti la percepció o no
de prestació o subsidi ... )
En el cas de situacions greus sobrevingudes caldrà acreditar documentalment la nova situació esdevinguda.
En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s’haurà d’acreditar mitjançant qualsevol
altra documentació fefaent que serà valorada per la Comissió Qualificadora.
Per complimentar la sol·licitud, omplir també de forma obligatòria l’Annex 1 i l’Annex 2.

VALORACIÓ DE LA SOL.LICITUD
DENEGACIÓ
Motiu: Per superar barem econòmic
No aportar la documentació requerida
Altres motius: .....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
APROVACIÓ
Percentatge d’ajut del Consell Comarcal:

100%
50%

Aportació d’informes escolars : si

no

Els sol·licitants reuneixen els requisits establerts en el reglament del Programa d’Ajuts de Menjador
escolar per necessitats socioeconòmiques curs 2017/2018 aprovat per PLE del Consell Comarcal de
la Segarra.
Altres observacions:

Signa: President
Consell Comarcal de la Segarra
Data:

Annex 1: Relació de membres de la unitat familiar imputables

Cognoms i nom

H/D

NIF/NIE

Data de naixement

Discapacitat
si/no

Situació
laboral(1)

Codi de
parentiu(2)

Signatura

(1) Situació laboral. Indiqueu: A actiu / E estudiant / D a l’atur / I invalidesa / J jubilat / M tasques de la llar / Altres (especificar quina)
(2) Codi de parentiu. Indiqueu: 0 Parella de fet / 1 Sol·licitant / 2 Pare o Tutor / 3 Mare o Tutora / 4 Germà o Germana / 5 Avi o Àvia / 8 Cònjuge / 9 Fill o Filla / Altres (especificar quin)

Annex 2: Dades dels alumnes (Omplir totes les caselles per alumne menys la casella ombrejada)
Nom alumne

H/D

Centre Escolar

Curs

Data naixement

DNI/NIE

Codi IDALU

% Disminució

Compactació

en

cas

Núm expedient

d’ajut al 50%
Si

Nom alumne

H/D

Centre Escolar

Curs

Data naixement

No

DNI/NIE

Codi IDALU

% Disminució

Compactació

en

cas

Núm expedient

d’ajut al 50%
Si

Nom alumne

H/D

Centre Escolar

Curs

Data naixement

Codi IDALU

No

DNI/NIE

% Disminució

Compactació

en

d’ajut al 50%
Si

No

cas

Núm expedient

Nom alumne

H/D

Centre Escolar

Curs

Data naixement

DNI/NIE

Codi IDALU

% Disminució

Compactació

en

cas

Núm expedient

d’ajut al 50%
Si

Nom alumne

H/D

Centre Escolar

Curs

Data naixement

No

DNI/NIE

Codi IDALU

% Disminució

Compactació

en

cas

Núm expedient

d’ajut al 50%
Si

Nom alumne

H/D

Centre Escolar

Curs

Data naixement

Codi IDALU

No

DNI/NIE

% Disminució

Compactació

en

d’ajut al 50%
Si

No

cas

Núm expedient

PROGRAMA D’AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PER A ALUMNES D’EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA I DE
SEGON CICLE D’ EDUCACIÓ INFANTIL DE CENTRES EDUCATIUS SUFRAGATS AMB FONS PUBLIC PER
AL CURS ESCOLAR 2017-2018
FULL DE RENÚNCIA
El / La senyor/a ______________________________ amb NIF ___________________ domiciliat /ada
a la població de ___________________ carrer _________________________, número ___________
municipi____________________ telèfon ________________ Centre
escolar________________________
Població__________________________.

Com a pare/mare o representant legal dels alumnes:

H/D

Cognoms i nom

RENÚNCIA a l’ajut econòmic
següents motius:

Data
naixement

Curs
escolar

de menjador escolar per necessitats socials i geogràfiques pels

Signatura persona sol·licitant o persona representant

_____________________, a ____________ d__________ de 2018

DECLARACIÓ JURADA

En/Na .........................................................................., amb DNI/NIE ...................................................,
com a tutor legal de l’alumne/alumnes .......................................................................................................,
domiciliat a ........................................................................................, de ..........................................,

DECLARO:
Que no s’ha produït modificacions en les dades que consten en la documentació presentada al
Consell Comarcal de la Segarra en la convocatòria del curs 2016-2017.

Signatura del tutor legal

...................................................., ................................ de/d’................................................. de 2017

