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SOL·LICITUD D'AJUT DE DESPLAÇAMENT A CENTRES EDUCATIUS D'EDUCACIÓ INFANTIL (EI), 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (EP) I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)  PER AL CURS 2020/2021  

 CENTRE EDUCATIU:   

MUNICIPI:  

 DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT  

Cognoms  i  nom del pare, mare, tutor o tutor/a    

1r COGNOM  

  

2n COGNOM  

  
 NOM  

  
 

Carrer / Avinguda / Passeig / etc.  Núm.  Pis / Porta / etc.  Telèfon 

      
    

NIF / NIE   País de procedència  Municipi  Codi postal 

                 

      

 

Autoritza a rebre informació i notificació per 

SMS / Correu electrònic  

Telèfon mòbil 
(comunicació via SMS) Correu electrònic 

SI         

 

 

Dades bancàries 

Banc / Caixa 

Titular c/c 
Codi IBAN 

     

  DADES DE L’ALUMNE/A PER AL QUAL SOL·LICITA L’AJUT    

 

IDALU 

 

 

 

NIF/NIE 
 

1r COGNOM 

 

2n COGNOM 

 

NOM 
DATA 

NAIXEMENT 

CURS 

EI  

(Emplenar pel centre educatiu) 

EP    

           /         /  
ESO  

 

Segons les Bases reguladores d’aquest ajut per al curs 2020-2021, s’especifica que aquest ajut és incompatible 

si es té un germà/na que és beneficiari del mateix (s’atorga 1 ajut per família), excepte que s’acrediti que 

utilitzen un servei de transport públic regular. Marcar si aquesta és la situació   

 

El/la sotasignat sol·licita un ajut de desplaçament i declara que totes les dades assenyalades són certes i que 

accepta les bases de la convocatòria per a la qual sol·licita aquest ajut.   

    _____________________________, __________ d ______________ de 2021.  

    
SIGNATURA:  

  

    

    
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL -. Segons el que es preveu al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 

Europeu i del Consell i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, li informem que les seves dades facilitades seran tractades 

sota la responsabilitat del CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP, qui actua  com a Responsable del Tractament, amb CIF 

P9300003B i domicili al carrer Doctor Ferran, 8 43202 REUS (Tarragona) amb la finalitat de poder atendre la present relació i  la 

seva sol·licitud d’ajut corresponent a aquest Programa, podent contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades al correu 

electrònic dpd@baixcamp.cat. Les seves dades seran conservades mentre es mantingui la present relació i el temps necessari 

pel compliment de les obligacions legals segons la normativa vigent i la base legal del seu tractament es fonamentarà en el seu 

consentiment manifestat en la signatura d’aquest document i en l’exercici de poders públics que té conferits la nostra Entitat. Les 

seves dades no seran cedides a tercers, menys en aquells casos previstos per la legislació vigent. Pot exercir els drets d’accés, 

rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, de forma escrita al domicili social abans esmentat o via e-mail a 

dpd@baixcamp.cat. Igualment, pot obtenir més informació sobre els seus drets a la pàgina web de l’Autoritat Catalana de 

Protecció de Dades, així com presentar una reclamació a aquest organisme de considerar-ho oportú. 
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EMPLENAR OBLIGATÒRIAMENT: Dades de la unitat familiar 

  

 La persona que signa aquest document autoritza el Departament d’Educació i el Consell Comarcal del Baix Camp 

a sol·licitar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària, informació de naturalesa tributària per al reconeixement, 

seguiment i control de l’ajut de desplaçament, per al curs 2020-2021, el beneficiari o possible beneficiari del qual 

serà l’alumne/a que figura en aquesta sol·licitud.  

  

Aquesta autorització s’atorga a l’efecte del reconeixement, seguiment i control de l’ajut, i d’acord amb la Disposició 

Addicional Quarta de la Llei 40/1998 de 9 de desembre, per la qual es permet, amb l’autorització prèvia de 

l’interessat, la cessió de les dades tributàries que necessitin les administracions públiques per al desenvolupament 

de les seves funcions.  

  

INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA AUTORITZADA: DADES QUE DISPOSA L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST 

SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES DE L’EXERCICI 2019.  

DADES DELS MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR DE LA PERSONA SOL·LICITANT DE L’AJUT ESMENTAT, 

QUE AUTORITZEN (únicament majors de 16 anys). 

  
PARENTIU  

(1)  1r i 2n COGNOMS  NOM  NIF / NIE  SIGNATURA  

PARE / TUTOR          

MARE / TUTORA          

         

          

     

     

(1) pare, mare o tutor i altres membres de la unitat familiar majors de 16 anys.  

  

La presentació de la sol·licitud implica l’autorització de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar per tal que 

el Consell Comarcal del Baix Camp o el Departament d’Educació i/o d’altres administracions puguin sol·licitar a 

l’Agència Tributària les dades relatives a la renda i el patrimoni familiar. L’autorització concedida per cadascuna de 

les persones que signen aquesta autorització i que és necessària per poder tramitar l’ajut, pot ser revocada en 

qualsevol moment mitjançant escrit tramès al Consell Comarcal del Baix Camp (C/ Dr. Ferran, 8 43202 Reus).  

  

El/s sol·licitant/s declaren sota la seva responsabilitat que les dades incorporades en aquesta sol·licitud s’ajusten a 

la realitat i que, així mateix, autoritzen el Consell Comarcal del Baix Camp i el Departament d’Educació i/o altres 

administracions a obtenir les dades necessàries per determinar la renda i el patrimoni familiar 2019, mitjançant les 

administracions tributàries i la Direcció General del Cadastre.  
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CRITERIS DE PRIORITZACIÓ  

 
  

Els ajuts es distribuiran en funció dels criteris següents i segons aquest ordre:  

  

1. Alumnes que resideixin en un municipi diferent al del centre que el Departament d’Educació els ha assignat, 

i que no comptin amb el servei de transport escolar organitzat pel Consell Comarcal del Baix Camp.  

  

2. Alumnes que resideixin en el mateix municipi que el centre assignat, i que compleixen conjuntament els 

següents dos requisits:  

  

a) Que tinguin dificultats de desplaçament pel fet de residir a una distància igual o superior a 2 Km del 

centre adscrit pel Departament d’Educació, i  

  

b) Que gaudeixin d’un ajut individual de menjador per causa de precarietat econòmica atorgat pel Consell 

Comarcal del Baix Camp.  

  

3.       Alumnes que resideixin en el mateix municipi que el centre que el Departament d’Educació els ha assignat, i 

que compleixen conjuntament els següents dos requisits:  

  

a) Que tinguin dificultats de desplaçament pel fet de residir a una distància igual o superior a 3 Km del 

centre adscrit pel Departament d’Educació, i,  

  

b) No tenir uns ingressos superiors als especificats a aquesta taula:  

  

Membres de la unitat familiar Renda límit anual 

 

- Primer adult (sustentadors principals): 

- Segon adult (sustentadors principals): 

- Altres adults que integren la unitat familiar 

diferents dels sustentadors principals: 

- Per cada nen/a de la unitat familiar: 

 

10.981,40 €. 

 5.490,80 €. 

 

2.745,35 €.  
3.294,45 €.  

 

 

TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS  

 
  

El termini de presentació de les sol·licituds és el dia 24 de febrer de l’any 2021 i s’hauran de lliurar al centre 

educatiu que correspongui a l’alumne/a.  

  

Els centres educatius hauran de presentar al registre general del Consell Comarcal del Baix Camp les sol·licituds 

juntament amb la documentació corresponent, abans del dia 26 de febrer de l’any 2021.  

 

No s’acceptarà cap sol·licitud després d’aquesta data, excepte si respon a una cas de necessitat social, que haurà 

d’anar acompanyat d’un informe específic dels serveis socials.  
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DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA QUE CAL PRESENTAR 

 
  

1. Un certificat municipal de convivència, on es faci constar:  

  

a) L’adreça del domicili de residència.  

  

b) La distància real del domicili de l’alumne/a al centre de de destí.  

  

c) El nombre total de membres de la unitat familiar   

  

  

2. Els sol·licitants que estiguin enquadrats a l’apartat 3r de la Base Tercera (únicament aquests) que han de 

presentar la declaració de renda de l’exercici 2019, amb la signatura d’aquesta sol·licitud no caldrà que 

presentin aquesta documentació.  

 

Però si  no estan obligats a fer la declaració de renda o bé ha canviat la seva situació econòmica durant 

l’any 2020, cal presentar:  

  

▪ La nòmina, el contracte laboral (si és inferior a un any), o bé certificat d’empresa, un certificat de 

prestacions, atur, invalidesa, viduïtat, etc...    

  

▪ Un certificat de l’Oficina de Treball de la Generalitat conforme no rebeu cap prestació o qualsevol altre 

document que expliciti la situació econòmica de tots els membres de la unitat familiar.   

 

3. Els sol·licitants hauran d’acompanyar conjuntament amb la sol·licitud degudament emplenada, una 

còpia del número IBAN.  

 

En el cas que l’ajut sigui atorgat, l’import del mateix s’ingressarà directament al número de compte 

indicat. 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

.  


