Curs 2018-2019

SOL·LICITUD D’AJUT INDIVIDUAL DE MENJADOR
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Núm. EXP:

NOM I COGNOMS PARE/MARE/TUTOR LEGAL

NIF/NIE

ADREÇA FAMILIAR, NÚMERO, PIS, PORTA

CODI POSTAL

POBLACIÓ

TELÈFON MÒBIL

CORREU ELECTRÒNIC

DADES DE L'ALUMNAT BENEFICIARI PEL QUAL ES SOL·LICITA L'AJUT
A

NOM I COGNOMS ALUMNE/A

DNI/NIE

CENTRE ESCOLAR

IDALU

B

NOM I COGNOMS ALUMNE/A

DNI/NIE

CENTRE ESCOLAR

IDALU

C

NOM I COGNOMS ALUMNE/A

DNI/NIE

CENTRE ESCOLAR

IDALU

D

NOM I COGNOMS ALUMNE/A

DNI/NIE

CENTRE ESCOLAR

IDALU

E

NOM I COGNOMS ALUMNE/A

DNI/NIE

CENTRE ESCOLAR

IDALU

DADES DELS ALTRES MEMBRES COMPUTABLES
Es consideren altres membres computables els progenitors o el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda, els germans solters menors de
vint-i-cinc anys i/o els majors de vint-i-cinc anys amb discapacitat i/o els ascendents dels pares que hi convisquin. Si s'escau, nou cònjuge o
persona unida per anàloga relació. Els majors d’edat signants autoritzen el Consell Comarcal de la Noguera i al Departament d'Ensenyament
per obtenir les seves dades d'identitat, de residència i econòmiques a través de la Agencia Estatal de la Administración Tributària (AEAT), la
Tesoreria General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto Nacional de Estadística (INE), la
Dirección General de la Policia (DGP), el Departament de Treball, Afers socials i Famílies, l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials
(ICASS), el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), el Padró Municipal d'Habitants i les altres
administracions corresponents.
PARENTIU

NOM I COGNOMS

DNI/NIE

DATA DE NAIXEMENT

SIGNATURA

NOM I COGNOMS

DNI/NIE

DATA DE NAIXEMENT

SIGNATURA

PARENTIU

NOM I COGNOMS

DNI/NIE

DATA DE NAIXEMENT

SIGNATURA

PARENTIU

NOM I COGNOMS

DNI/NIE

DATA DE NAIXEMENT

SIGNATURA

PARENTIU

NOM I COGNOMS

DNI/NIE

DATA DE NAIXEMENT

SIGNATURA

PARENTIU

NOM I COGNOMS

DNI/NIE

DATA DE NAIXEMENT

SIGNATURA

PARENTIU

NOM I COGNOMS

DNI/NIE

DATA DE NAIXEMENT

SIGNATURA

PARENTIU

NOM I COGNOMS

DNI/NIE

DATA DE NAIXEMENT

SIGNATURA

MARE
PARENTIU

PARE

COMPACTACIÓ AJUT PARCIAL

☑ En cas que s’atorgui un ajut parcial del 50% s’opta per la compactació de l’ajut en les condicions que determini el
Consell Comarcal o l’entitat que gestioni directament el servei de menjador (en el supòsit de no exercir aquesta
opció s’haurà de pagar cada dia del curs la part del cost del servei de menjador no finançat per l’ajut).

DOCUMENTACIÓ
c Sol·licitud degudament omplerta i signada
c Fotocòpia del DNI/NIE de tots els membres computables de la unitat familiar, en el cas de no disposar-ne: certificat
de naixement o llibre de família.
c Volant de convivència actual.
c Codi Identificador IDALU (Identificador Alumne).
c En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés corresponent a rendiments
no tributables o exempts, (exempts de l’IRPF en els termes que preveu l'article 7 de la Llei 35/2006, de 28 de
novembre, de l'Impost sobre la renda de les persones físiques) caldrà aportar els següents documents:
c Informe de vida laboral actualitzat.
c Persones que percebin la Renda Mínima d'Inserció (RMI): certificat acreditatiu 2017._________
c Persones que percebin la Renda Garantida de Ciutadania (RGC): certificat acreditatiu 2017.___
c Persones que percebin pensions provinents de l’ICASS: certificat acreditatiu 2017.___________
c Persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social:
Certificat acreditatiu 2017.____________________________________________
c Pensionista: certificat 2017, acreditatiu de la percepció d’una pensió i de la seva quantia.______
c Altres (especificar i documentar convenientment)._____________________________________
Marcar les situacions que s'escaiguin:

Documentació acreditativa corresponent:

Família nombrosa

Categoria: G c

Ec

Títol de família nombrosa

Família monoparental

Categoria: G c

Ec

Títol de família monoparental

Infants en Acolliment

Resolució de l'Acolliment

Discapacitat: <33% c ≥33% c ≥60% Alumne sol·licitant c

Certificat Discapacitat

Distància mínima 3km del domicili al centre escolar o durada superior a
25 min.

Fitxa gmaps o similar amb itinerari i durada
Certificat Agència Habitatge

Ajuts d'urgència social
Separació/ divorci
c Custòdia compartida:
c Sol·licitud presentada per ambdós progenitors
c Sol·licitud presentada per un progenitor

Ajut urgència social
Fotocòpia del conveni, sentència de divorci, l'acta final de
mediació, instància de demanda de SOJ on consti l’inici del
tràmit de separació efectuat durant els 12 mesos anteriors a
la data de convocatòria

Atesos per EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència)

Si s’escau, justificant del Compromís Socioeducatiu

Situació de risc social

Professional referent:

EL SOL·LICITANT DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
•
•
•
•
•

que accepta les bases de la convocatòria per a la qual sol·liciten l'ajut.
que totes les dades incorporades en aquesta sol·licitud s'ajusten a la realitat.
que queda assabentat de que la inexactitud de les circumstàncies declarades podrà donar lloc a la denegació o revocació de l'ajut.
que autoritza a què el Consell Comarcal pugui facilitar la documentació necessària a altres Consells Comarcals o Ajuntaments en cas
de trasllat de domicili i de centre escolar a municipis d’altres comarques de Catalunya.
que
he
aportat
en
l'anterior
convocatòria
la
documentació
vigent
següent:___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) les seves dades personals seran
tractades en un fitxer titularitat del Consell Comarcal de la Noguera denominat ENSENYAMENT, el qual es troba inscrit al Registre de l’Agència Catalana
de Protecció de Dades amb número 208191036-G, amb la finalitat de tramitar i resoldre els ajuts socioeconòmics de menjador escolar. Poden ser
comunicades aquelles dades personals necessàries i no excessives per al compliment de les finalitats esmentades, d’acord amb les cessions previstes
en la LOPD, entre altres, als centres escolars, al Departament d'Ensenyament i a altres administracions i entitats, empreses i professionals que
participen en la prestació dels serveis anteriorment esmentats. L’afectat/ada pot adreçar-se al Registre General del Consell Comarcal de la Noguera,
mitjançant una sol·licitud escrita i signada, per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament o cessió de la informació,
així com el dret a revocar el consentiment manifestat per a la cessió o transferència internacional.

.............................., ...... de ...................... de ...........

Signatura sol·licitant

