Consell Comarcal del Pallars Jussà
Tel. 973 65 01 87 - FAX 973 65 28 31
Soldevila, 18 "Casa Sullà".
25620 TREMP

SOL·LICITUD D’AJUT INDIVIDUAL DE MENJADOR ESCOLAR
Serveis Socials Bàsics
Expedient SSB

Curs 2017/2018

Consell Comarcal Pallars Jussà

Dades del/a sol·licitant
Nom i Cognoms del pare, mare i tutor o tutora legal

Sexe

NIF/NIE

H

D

Adreça familiar

Número

Població

Telèfon

Pis

Porta

Dades d’identificació de l’alumne/a pels quals es sol·licita l’ajut
Núm.
sol·licitud

Nom i Cognoms de l’alumne/a

Escola

IDALU

Curs

Data
naixement

Sexe

H
H
H
H
H
H

D
D
D
D
D
D

Dades d’identificació de la unitat familiar (Membres de la unitat familiar que resideixen a la mateixa
adreça actualment )

Nombre de membres de la unitat familiar:
Nom i Cognoms

Parentiu

NIF/NIE

Data naix.

Signatura *

* Els signataris declaren sota la seva responsabilitat: (només s’haurà de signar en cas de ser membre computable)
□ Que accepten les bases de la convocatòria per la qual sol·liciten l’ajut.
□ Que les dades incorporades a la present sol·licitud són certes.
□ Que autoritzen al Consell Comarcal i/o al Departament d’Ensenyament a obtenir dades de l’Agència
Tributària a efectes de determinar la renda familiar, així mateix autoritzen a consultar a altres
administracions a efectes de comprovar la veracitat de les dades aportades.
□ Que autoritzen al Consell Comarcal a informar al gestor del menjador escolar i a la direcció del centre
docent, especificat a la sol·licitud de la resolució d’atorgament o denegació dels ajuts sol·licitats, l’import
d’aquests i els dies de compactació en el seu cas.
□ Que autoritzen al gestor del menjador del centre especificat a la sol·licitud a rebre l’import corresponent en
cas de resultar beneficiari de l’ajut individual de menjador.
□ Que no incompleixen cap de les prohibicions establertes a l’article 13.2 de la Llei 13/2003 de 17 de
novembre de la Llei general de subvencions.
□ Que tenen coneixement que en el cas d’obtenir un altre ajut que complementi el preu del servei de
menjador, procedent de qualsevol altre administració o entitat pública o privada pel curs 2017/18, haurà de
comunicar-ho al Consell Comarcal del Pallars Jussà.
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Documentació obligatòria a presentar per totes les sol·licituds
Sol·licitud degudament omplerta i signada.
Volant de convivència actual
Fotocòpia del NIF o NIE de tots el membres de la unitat familiar, en cas de no
disposar-ne, caldrà adjuntar còpia del passaport o còpia del llibre de família.
Documentació acreditativa d’ingressos familiars actuals de tots els membres de la unitat familiar.
Ingressos contributius: 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 i/o el Departament d’Ensenyament puguin sol·licitar a
l’Agència Tributària dades relatives a la renda 2016 i al patrimoni familiar.
Ingressos no contributius: En els casos en que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus
d’ingrés corresponents a rendiments no contributius, caldrà aportar la documentació corresponent a l’exercici
2016, en funció de les fonts que es relaciona:
Fotocòpia de l’informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.
Les persones en situació d’atur: certificat actualitzat del Servei Públic, en què consti si durant l’any 2016
va percebre la prestació i la seva quantia.
Les persones que rebin la Renda Mínima d’Inserció: Certificat acreditatiu de l’import total percebut durant
l’any 2016.
Els pensionistes: Certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i de la seva quantia corresponent a
l’any 2016.
En la resta de situacions no previstes anteriorment, el nivell de renda s’haurà d’acreditar mitjançant qualsevol
altra documentació fefaent que serà valorada pel Consell Comarcal.
Documentació complementaria. (es valorarà només en cas de portar documentació acreditativa)
Fotocòpia del títol/ carnet de família nombrosa vigent. (General 1,5p. – Especial 3p )
Fotocòpia del títol/ carnet de família monoparental vigent. (General 1,5p. – Especial 3p. )
Certificat de discapacitat de l’alumne o germans igual o superior al 33% emès per un Centre d’Atenció a
Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i Família, o pels organismes competents
d’altres comunitats autònomes. (Fins a un 33% 1,5p. – més d’un 33% 3p.)
Infants en acolliment. S’acreditarà mitjançant la resolució d’acolliments de la Direcció General d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència. ( Infants en acolliment 3 p. )
Còpia de la sentència de separació o divorci, on hi figuri l’import mensual a percebre en concepte de
manutenció/pensió. En cas que estigui en tràmit de presentar fotocòpia del justificant d’interposició de
demanda, o document notarial.
Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social atorgades per administracions
públiques per atendre situacions de necessitat puntual, urgents i bàsiques de subsistència.
Document acreditatiu de la redistribució equilibrada d’alumnat amb necessitats educatives específiques (3p)

Signatura del sol·licitant

Població

Data

Les dades personals que vostè ens proporcioni seran sotmeses a un tractament de caràcter confidencial, en el fitxer Serveis Socials,
creat pel CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ amb domicili a C/Soldevila, 18 25620 Tremp, de conformitat amb els termes
establerts en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, amb la finalitat de gestionar els ajuts de menjador
escolar, i a ser cedides a la Generalitat de Catalunya per a la mateixa finalitat. Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint un escrit a: Il·lm. President del Consell Comarcal del
Pallars Jussà.
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