No es tramitaran les sol·licituds que no estiguin degudament signades per tots els membres de la unitat
familiar majors de 18 anys i no aportin la documentació obligatòria.

MODEL DE SOL·LICITUD
Ajut individual de menjador curs escolar 2018-2019.
A) DADES DEL PARE/MARE O TUTOR/A LEGAL
Nom i cognoms
NIF/ NIE :

Telèfon mòbil:

Correu electrònic:

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
1. Que accepten les bases de la convocatòria per a la qual sol·liciten l’ajut.
2. Que totes les dades incorporades a la present sol·licitud s’ajusten a la realitat i que queden assabentats que la inexactitud
de les circumstàncies declarades podrà donar lloc a la denegació o revocació de l’ajut.
3. Que autoritzen al Consell del Baix Llobregat i al Departament d’Ensenyament a obtindré de l’Administració Tributària les
dades necessàries per determinar la renda i patrimoni familiar a efectes d’ajut de l’any 2017.
4. Que autoritzen que les dades siguin cedides, al centre escolar i al vostre ajuntament de residència i a una altra entitat i/ o
administració amb la finalitat de poder optar als ajuts de menjador escolar.

..............................a................de.............de 2018

Signatura
B) DADES DELS ALUMNES PELS QUALS ES SOL·LICITA L’AJUT
Centre Escolar:
Municipi:

1 Nom i Cognoms de l’alumne/a:
IDALU:
Curs
Grau de discapacitat
%
NIF/NIE
En cas de separació hi ha concedida la custodia compartida si no

2 Nom i Cognoms de l’alumne/a:
IDALU:
Curs
Grau de discapacitat
%
NIF/NIE
En cas de separació hi ha concedida la custodia compartida si no

3 Nom i Cognoms de l’alumne/a:
IDALU:
Curs
Grau de discapacitat
%
NIF/NIE
En cas de separació hi ha concedida la custodia compartida si no

C) Documentació que cal aportar amb la sol·licitud:
1. Model normalitzat de sol·licitud i autoritzacions per a la consulta de les dades a l’Agència Tributaria.

2. Volant de convivència actual
3. 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.
4. En cas d’haver obtingut una subvenció en concepte de lloguer aportar el Certificat de l’Agència de l’ Habitatge de Catalunya
2017
5. Renda Garantida de ciutadania o equivalent: document acreditatiu i el seu import de l’any 2017 (PIRMI)
6. Pensió per aliments dels fillls/es, en cas de divorci. Document acreditatiu de l’atorgament i del seu import de l’any 2017
7. 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 2017.
8. En cas de família nombrosa: aportar el carnet vigent
9. En cas de família Monoparental: aportar el carnet vigent
10. En cas d’Infants en acolliment: aportar la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
11. En cas de discapacitat de l’alumne/a o germans: aportar el certificat i grau de discapacitat, emès per un Centre d’Atenció a
Persones amb Discapacitat del Departament de Benestar Social i Família, o pels organismes competents.
12. En cas de separació divorci conveni, sentència de divorci o l’acta final de mediació del Departament de Justícia.
(Zona ombrejada reservada al centre escolar per indicar amb una X la documentació que s’adjunta)

D) Autorització per a la consulta de les dades de renda a l’Agència tributària 2017
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 2017. 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.
RELACCIÓ DELS MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIARS QUE CONVIEUEN EN EL MATEIX DOMICILI I AUTORITZACIÓ AL CONSELL
COMARCAL I AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A SOL·LICITAR A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA LES
DADES DE RENDA I PATRIMONI DEL EXERCICI 2017

Parentiu

NIF/NIE

Nom i Cognoms

Signatura

És imprescindible que signin tots els membres de la unitat familiar, majors de 18 anys.
Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
D’acord amb la Llei Orgànica 15/99, de protecció de dades de caràcter personal, el seu Reglament de desenvolupament i la resta de normativa aplicable, s’informa a la
persona interessada que les seves dades seran recollides, incorporades i tractades amb la màxima confidencialitat en el fitxer “Ensenyament i Serveis Socials”, el
responsable del qual és el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per al seu tractament informàtic, la finalitat del qual es la gestió dels usuàries/es que utilitzen el servei de
transport escolar, i/o sol·liciten ajuts de menjador escolar per raons socioeconòmiques a la comarca del Baix Llobregat. Gestió dels expedients de sol·licituds dels serveis
i dels informes socials específics, i que la persona interessada autoritza i consenteix de forma expressa i inequívoca a que les seves dades personals s'incorporin en el
referit fitxer; així mateix se li informa que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals, en els termes inclosos a la legislació
vigent, mitjançant comunicació escrita presentada en el Registre General del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Parc de Torreblanca CN-340, pk 1249, 08980 de Sant
Feliu de Llobregat. Els signants consenten expressament que les dades puguin ser cedides al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i als
ajuntaments o altres entitats socials amb la finalitat que puguin atorgar ajuts complementaris. Es podran cedir les dades a altres Consells Comarcals en el cas de trasllat
de l’ajut.
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