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SOL.LICITUD D’AJUT INDIVIDUAL DE MENJADOR ESCOLAR – CURS 2015/2016 
 

1. Dades personals del sol·licitant  (Pare  Mare  Tutor/a  ) 
 

Nom i cognoms  

       

DNI / NIE  

      
 

 Nacionalitat       Municipi       
 

Codi postal       Adreça (On esteu empadronats)       
   

Telèfon/s de contacte (de 9h a 14h ) Fix:                                           Mòbil        

  

Correu electrònic       
 

 
2. Dades de/ls l’alumne/a/s pel/s qual/s es sol·licita l’ajut 
 

CODI SOL·LICITUD (codi facilitat pel servei d’ensenyament):    
 

Nom i cognoms       Nacionalitat       
 

Escola       Població       
 
Data de naixement 
      /       /       

Curs que realitzarà durant 15/16 
                           

 

 

CODI SOL·LICITUD (codi facilitat pel servei d’ensenyament:    
 

Nom i cognoms       Nacionalitat       
 

Escola       Població       
 

Data de naixement  

      /       /       

Curs que realitzarà durant  15/16 

                        

 

 

CODI SOL·LICITUD (codi facilitat pel servei d’ensenyament):    
 

Nom i cognoms       Nacionalitat       
 

Escola       Població       
 

Data de naixement  

      /       /       

Curs que realitzarà durant  15/16 

                          

 

 

CODI SOL·LICITUD (codi facilitat pel servei d’ensenyament:    
 

Nom i cognoms       Nacionalitat       
 

Escola       Població       
 

Data de naixement  

      /       /       

Curs que realitzarà  durant 15/16 

                             

 

Núm. expedient:       

A omplir pel servei d’ensenyament 
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3. Dades de la unitat familiar (membres computables : pare/mare/tutors/parella/avis/germans fins a 24 anys que conviuen en el mateix domicili) i consulta de dades i 
documents electrònics entre administracions (Via Oberta) 

 

PARENTIU 
ESTRANGER? 
(Indiqui S o 

NO) 

NIF/NIE/ 
 

NOM I COGNOMS 
DATA DE 

NAIXEMENT 
ESTAT CIVIL SIGNATURA 

Pare                         /     /             

Mare                        /     /             

                             /     /             

                             /     /             

                             /     /             

                             /     /             

                             /     /             

                             /     /             

 
A través d’aquesta signatura  s’autoritza la  consulta de dades i documents electrònics entre administracions (Via Oberta) següents i el creuament de dades econòmiques amb el 
Departament d’Ensenyament, en cas que sigui necessari: 
 
�  Renda �  DNI/NIE �  Prestacions per desocupació 
�  Certificat de pensions públiques exemptes �  Certificat de grau de disminució �  Títol de família monoparental 
�  Prestacions socials públiques �  Volant de convivència �  Títol de família nombrosa 
�  Valors cadastrals   
   
   
 
La present autorització s’atorga exclusivament als efectes d’aquest procediment, i en aplicació del què disposa la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització  de la informació del sector públic, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 29/2010, de 3 d’agost, d‘ús dels mitjans electrònics al sector públic de  Catalunya, amb la funció de simplificació dels procediments 
administratius amb les degudes garanties legal, pel que es permet, prèvia autorització de l’interessat, la cessió de dades entre administracions públiques per al desenvolupament de les seves competències. 
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4. Dades familiars 
 
 

  
SI 

  Si és el cas, cal aportar la següent documentació    
  justificativa  :  
 

1) Família nombrosa    Fotocòpia del carnet o títol de família nombrosa. 
2) Família nombrosa especial    Fotocòpia del títol de família nombrosa especial. 
3) Família monoparental    Fotocòpia del carnet de família monoparental. 
4) Família monoparental especial    Fotocòpia del títol de família monoparental especial. 
5) Infants en acolliment    Fotocòpia de la resolució de la DGAIA. 
6) Discapacitat de qualsevol membre de la unitat 
familiar fins un 33 % 

   Fotocòpia de la resolució d’invalidesa del CAD. 

7) Discapacitat de qualsevol membre de la unitat 
familiar de més d’un 33 % 

   Fotocòpia de la resolució d’invalidesa del CAD. 

8) Redistribució equilibrada d’alumnat NEE    No necessita acreditació per part del sol·licitant. 
9) Distància igual o major a 3 Km entre el domicili i     Certificat justificat expedit per l ‘ajuntament. 
    l’escola.   

 
 

  *  Només es valoraran aquests ítems en cas d’aportar la documentació justificativa. 
 

     SI 
  Família amb Pla de Treball i Seguiment des de Serveis Socials  

 
 

 
5. Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud  
 

 

DOCUMENTACIÓ  IMPRESCINDIBLE PER CURSAR LA SOL·LICITUD: 
 
 

• Volant de convivència actual del domicili on resideix l’alumne. 
• Fotocòpia de totes les planes escrites del Llibre de família. 
• Fotocòpia del DNI / NIE / NIF / TIF, de TOTS els membres de la unitat familiar majors 

de 14 anys. 
 
Si aquesta documentació no s’aporta la sol·licitud s’entendrà desestimada. 
 
DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA (aquests documents s’han de presentar de cadascun dels membres de la 
unitat familiar): 
 
 

a) Documentació dades econòmiques  contributives  (Hisenda :  renda ...) 
 

• No cal aportar cap documentació de les dades tributàries i de renda atès que serà 
creuada i facilitada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

 
 

b) Documentació dades econòmiques no contributives ( PIRMI, pensió d’aliments  ...): 
 

• Certificat de prestacions 2014 de renda mínima d’Inserció (PIRMI) expedit pel 
Departament d’Empresa i Ocupació, on aparegui la quantitat rebuda durant l’any 2014   

• En cas de separació  o divorci:                  
- Fotocòpia de la Sentència de separació o fotocòpia del document acreditatiu 

conforme està en tràmit. 
- Fotocòpia del Conveni regulador o fotocòpia del document acreditatiu conforme 

està en tràmit. 
- Fotocòpia de la denúncia interposada conforme no es rep la pensió, si s’escau (si 

no s’aporta aquest document, la pensió es comptabilitzarà com un ingrés més). 
- En cas de custòdia compartida, fotocòpia del document que ho acrediti. 

 
c) Documentació ajut de lloguer: 

 

• Certificat de l’ Agència de l’Habitatge de Catalunya en concepte de subvenció per a 
pagar el lloguer a arrendataris amb risc d’exclusió social per motius residencials. 
              

Si aquesta documentació no s’aporta inicialment, en cas de creure-ho necessari, es podrà requerir a 
l' interessat i/o consultar per VIA OBERTA . 
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DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA (només s’ha de presentar si cal justificar els supòsits següents): 
 

a) En cas de discapacitat d’algun membre de la unitat familiar: 
• Fotocòpia del certificat de discapacitat 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. 

b) En cas de família nombrosa: 
• Fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent. 

c) En cas de família monoparental: 
• Fotocòpia del carnet de família monoparental. 

 

d) En cas  d’infants en acolliment:  
• Fotocòpia de la resolució d’acolliment de la Direcció General d’atenció a la Infància i  

                          l’Adolescència, on consti l ‘acolliment i l’import que es percep per aquest concepte. 
e) En cas de distància igual o superior a 3 Km des del domicili al centre escolar: 

• Certificat de l’Ajuntament acreditatiu de la distància entre el domicili i el centre 
Docent, sempre que sigui el determinat pel Departament d’Ensenyament o el més  
proper al domicili familiar. 

Si aquesta documentació no s’aporta , no gaudiran de la valoració addicional en la  baremació de 
l’ajut. 

 

 
6. Sol·licito 
 
 

Que em sigui concedit l’ajut individual de menjador escolar pel curs 2015/2016. 
 

 
7. Declaració del/de la sol·licitant 
 
 

Declaro: 

• Que són certes totes les dades aportades. 
• Que accepto les bases reguladores d’aquesta convocatòria.  
• Que estic assabentat/da de que la inexactitud de les circumstàncies declarades portarà lloc a 

la denegació o revocació de l’ajut. 
• Que tinc coneixement de que en cas d’obtenir un altre ajut que complementi en part o en la 

seva totalitat el preu del servei de menjador, procedent de qualsevol altre administració o 
entitat pública o privada pel curs 2015/2016 , ho hauré de comunicar al servei d’Ensenyament 
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 

 

 
8. Observacions 
 
 

• El Consell Comarcal podrà, en tot moment, fer les actuacions adequades per tal d’esbrinar la 
veracitat de les dades facilitades en aquesta sol·licitud i els ajuts seran retirats total o 
parcialment quan es detecti que hi ha hagut ocultació o falsedat de les dades sol·licitades. 

• Aquest ajut es concedeix per un sol curs escolar, per tant, cada any s’ha de sol·licitar dins el 
termini establert per la convocatòria. 

• Les sol·licituds desestimades per manca de documentació o les variacions en la situació 
familiar, no s’atendran com a reclamacions. 

• 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 o el Departament puguin sol·licitar a l’Agència 
tributària dades relatives a la renda i patrimoni familiar. 

 

 
 

Lloc i data:       Signatura: 
     ,       de/d’       de 20      

 
 

 
 
Les dades seran incloses en un fitxer del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a la finalitat indicada, adoptant les mesures de 
seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 
Podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Accepto expressament, via SMS, correu postal o electrònic, rebre 
informació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès relativa a les funcions que li són pròpies, o no accepto . El Consell Comarcal de 
l’Alt Penedès podrà fer ús i cedir les dades a d’altres Administracions Públiques i tercers relacionats, per a la mateixa finalitat per a 
les quals foren facilitades. 

 

C/ d’Hermenegild Clascar, 1-3 • 08720 Vilafranca de l Penedès • Ensenyament 
Tel. 93 890 00 00, ext. 211 • Fax  93 817 32 79 • ensenyament@ccapenedes.cat  

www.ccapenedes.cat  • NIF: P-5800013-D  

 


