
 
 

 
                   

SOL·LICITUD - Ajut individual de menjador curs escolar 2020-2021 
 
 
Dades del centre educatiu 
 
Municipi____________________________________________________________________ 
 
Nom del centre educatiu _______________________________________________________   
 
Dades dels alumnes pels quals es sol·licitat l’ajut    
 

 
1 

Nom i Cognoms de  l’alumne/a: 

IDALU: 
 

Curs                                                       

NIF/NIE 
 

En cas de separació,  hi ha concedida la custodia compartida       □  Si      □  No       

 
 
2 

Nom i Cognoms de  l’alumne/a: 

IDALU: 
 

Curs                                                       

NIF/NIE 
 

En cas de separació,  hi ha concedida la custodia compartida       □  Si      □  No       

 
 
3 

Nom i Cognoms de  l’alumne/a: 

IDALU: 
 

Curs                                                       

NIF/NIE 
 

En cas de separació,  hi ha concedida la custodia compartida       □  Si      □  No       

 
Dades del/de la sol·licitant (pare/mare tutor/a legal) 

Nom i cognoms  

NIF/ NIE:  

Dades de contacte per a comunicacions relacionades amb la sol·licitud d’ajut 
 
Correu electrònic:                                                                                        TL   Mòbil: 
Adreça: 
Municipi:                                                                                                     codi postal 

 
El/la sol·licitant manifesta que les persones de la unitat familiar tenen coneixement de que es consultaran les seves dades a efectes de valoració de l’ajut,  
i no s’oposen. Relació dels membres de la unitat familiar que conviuen en el mateix domicili 

Núm. Parentiu NIF/NIE 
 

Nom i Cognoms Estat civil Indicar pensió d’aliments... Permeten la consulta de dades  
(no exerciten el seu dret d’oposició) 

1  
                        □  Si        □  No 

2                         □  Si        □  No 

3      □  Si        □  No 

4      □  Si        □  No 

5      □  Si        □  No 

6      □  Si        □  No 
 

Es consideren membres computables per al càlcul de la renda familiar, els progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el 
sol·licitant, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de 2019. Quan es tracti de persones amb discapacitat 
física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal 
corresponent. En cas de divorci o separació legal dels pares, es considerarà membre computables al nou cònjuge o persona unida per anàloga relació. En cas de que 
algú membre de la unitat familiar no convisqui en el domicili i estigui al volant de convivència, caldrà  adjuntar la baixa al model de sol·licitud. 
 
Obligatori:  
Adjuntar el volant de convivència 
En cas d’una sol/a progenitor/a adjuntar document de sentencia   separació, viduïtat,   privació de llibertat....  
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C) Documentació que cal annexar amb la sol·licitud: 
 

1. NIE o NIF dels membre de la unitat familiar o document oficial acreditatiu, els menors de 14 any en cas de no disposar-ne: certificat de naixement o 
llibre de família. 

2. Volant de convivència 
3. En cas d’un/a sol/a progenitor/a adjuntar document de sentencia  separació, viduïtat,   privació de llibertat....  
4. En cas d’haver obtingut una subvenció  en concepte de lloguer aportar  el Certificat de l’Agència de l’ Habitatge de Catalunya 2019 
5. Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar, caldrà que aportin el certificat de cotitzacions corresponent a 

l’any 2019. 
6. En cas d’Infants en acolliment: aportar la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. 
7. En cas de separació  divorci conveni, sentència de divorci o l’acta final de mediació del Departament de Justícia. 
 

 
 
El/la sol·licitant: 
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 
 - Que accepta les bases de la convocatòria per a la qual sol·licita l’ajut. 

- Que totes les dades incorporades a la present sol·licitud s’ajusten a la realitat i que queda assabentat/da que la  inexactitud de les circumstàncies declarades 
podrà donar lloc a la denegació o revocació de l’ajut. 
- Que té coneixement que aquest ajuts són compatibles amb qualsevol altre que es pugui rebre, per a la mateixa finalitat, d’altres entitats o persones publiques o 
privades. En cap cas, l’import dels ajuts concurrents podrà superar el cost del menjador escolar autoritzat. 

 
AUTORITZA: 
 

Autoritza al Consell Comarcal del Baix Llobregat i al Departament d’Ensenyament, d’acord amb l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, tret que consti en el procediment la seva oposició expressa, a obtenir totes les dades 
dels membres computables de la unitat familiar de convivència que siguin necessàries a efectes de valoració de l’ajut: renda i patrimoni (AEAT), 
seguretat social, Agencia d’habitatge de Catalunya, residència i discapacitat)  

□ Si      □ No. En aquest cas per a la resolució d’aquest expedient, aporta totes les dades i certificats requerits a la sol·licitud.  
  

Autoritza a que les dades puguin ser cedides altres Consells Comarcals en el cas de trasllat de l’ajut. 
□ Si      □ No  
 

Autoritza a que les dades personals s’incorporin en el fitxer “Ensenyament i Serveis Socials” del qual és responsable el Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
□ Si      □ No  

 
Informació sobre el tractament de dades personals  
Conforme al Reglament General de Protecció de Dades  i LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) informem al sol·licitant que tractarem les dades 
personals facilitades en els termes que s’exposen a continuació: 
Responsable: Consell Comarcal del Baix Llobregat - Parc Torreblanca N-340 pk 1249, 08980, Sant Feliu de Llobregat - gestiodades@elbaixllobregat.cat. 
Delegat de Protecció de Dades:  dpd@elbaixllobregat.cat 
Finalitat: Gestionar el servei d’ajuts individuals de menjador escolar. 
Legitimació: El compliment d’una obligació legal i l’exercici de poders públics conferits al Responsable.  
Conservació: Les dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat esmentada, respectant en tot cas el que 
determini la normativa d'arxivament aplicable.  
Destinataris: El Responsable podrà comunicar aquestes dades a les autoritats públiques 
Drets: Les persones sol·licitants poden exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, oposició o portabilitat, adreçant-se per escrit al registre del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat o al Delegat de Protecció de Dades. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una 
signatura electrònica reconeguda. També pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat). 

 
 
  
 
 

 
Signatura                                   ..............a.............. de................de 2020 
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