Sol.licitud d'ajuts per al menjador i

Cal presentar tota la documentació obligatòria i opcional que serveixi per acreditar la situació socioeconòmica i familiar del sol·licitant. La no presentació de la documentació pot ser motiu de denegació de l’ajuda. D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que la presentació d’aquesta instància dóna lloc a la inclusió de les dades de caràcter personal en el fitxer de registre d’entrada i sortida, i en el fitxer d’usuaris
de serveis d’educació, l’entitat responsable dels quals és el Consell Comarcal de la Selva. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant d’aquesta institució, Passeig Sant Salvador, 25-27 de Sta. Coloma Farners (17430). Us
informem que les vostres dades poden ser cedides a altres autoritats que tenen competències legalment conferides, per a la resolució de la vostra sol·licitud.
Amb aquesta sol·licitud autoritzen el Consell Comarcal de la Selva i al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a obtenir les dades necessàries per determinar la renda i el patrimoni familiar mitjançant les administracions tributàries i a
Direcció General de Cadastre.

transport escolar. Curs 2018/19

Centre educatiu

Municipi

La comunicació de les resolucions s’informa per correu electrònic.
És imprescindible una adreça vàlida
Telèfon mòbil

@

A/el:

Dades de l’alumne/s sol·licitant/s

(en cas de més d’un germà peticionari, si estudia al mateix centre, cal omplir totes les peticions en aquest mateix full)

Nom i cognoms

Data naixement

Sexe
H

Codi IDALU*

Ajut:

Transport

Menjador

Nacionalitat

DNI, NIF o NIE (si en té)

Nom i cognoms

Sexe
H

Grau:

Transport

Menjador

Nacionalitat

Curs

D

DNI, NIF o NIE (si en té)

Nom i cognoms

Discapacitat
No
Si

Grau:

Data naixement

Sexe
H

Codi IDALU*

Ajut:

Discapacitat
No
Si
Data naixement

Codi IDALU*

Ajut:

Curs

D

Transport

Menjador

Nacionalitat

Curs

D

DNI, NIF o NIE (si en té)

Discapacitat
No
Si

Grau:

Dades del domicili familiar
Adreça (si és urbanització, incloure núm. de bústia)

CP i població

Resideix a més de 3 km del centre educatiu

*(IDALU) és el codi identificador únic que s’assigna a cada alumne dins el Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament
d’Ensenyament per a tots els alumnes matriculats en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de
Catalunya. En cas de no conèixer-lo la família pot demanar-lo al centre educatiu.

Sustentadors principals

Dades de la unitat familiar Relació de membres de la unitat familiar que conviven al domicili del sol·licitant (exclossos els peticionaris)
Tutor/a: nom i cognoms

DNI/NIF/NIE (imprescindible)

Nacionalitat

Estat civil

Tipus de parentiu amb el sol·licitant (pare, mare, tutor, germà, avi...)

Data naixement

Situació de discapacitat?
Sí
No
Tutor/a: nom i cognoms

DNI/NIF/NIE (imprescindible)

Nacionalitat

Estat civil

Tipus de parentiu amb el sol·licitant (pare, mare, tutor, germà, avi...)

Data naixement

Situació de discapacitat?
Sí
No

Altres membres

(no incloure sol·licitants)

Si, n’hi ha, indiqueu-ne el grau

Si, n’hi ha, indiqueu-ne el grau

Nom i cognoms

DNI/NIF/NIE

Nacionalitat

Estat civil

Tipus de parentiu amb el sol·licitant (pare, mare, tutor, germà, avi...)

Data naixement

Situació de discapacitat?
Sí
No

Si, n’hi ha, indiqueu-ne el grau

Nom i cognoms

DNI/NIF/NIE

Nacionalitat

Estat civil

Tipus de parentiu amb el sol·licitant (pare, mare, tutor, germà, avi...)

Data naixement

Situació de discapacitat?
Sí
No

Si, n’hi ha, indiqueu-ne el grau

Signatura jurada de tots els membres de la unitat familiar. Declaració dels sotasignats
-

Acceptem les bases de la convocatòria per a les quals se sol·licita l’ajut
Som coneixedors que la inexactitud de les dades facilitades dóna lloc a la denegació o revocació de l’ajut o ajuts
Ingressos de la unitat familiar durant l’any 2017:
€
El nombre total d’integrants de la unitat familiar (pares, avis, germans de més de 25 anys) és de
membres

Signat:

Lloc i data

Càlcul dels llindars de renda:
Annex 1: Exemple del càlcul dels llindars de renda
Primer adult (sustentadors principals): 9.667,30 €.
Segon adult (sustentadors principals): 4.833,6 €.
Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors
principals: 2.416,80 €.
Per cada nen/a de la unitat familiar: 2.900,20€.
Per calcular si una renda familiar entra dins aquests barems cal
comparar les rendes familiars de l’any 2017, amb el llindar; tenen
dret a l’ajut del 50% les rendes que siguin inferiors al llindar
esmentat; si la renda familiar és inferior en més d’un 60% en relació

,

de/d’

de 201

al llindar, l’ajut pot ser del 100% si a més té 15 punts per altres
situacions sòciofamiliars.
Per exemple, el llindar duna família amb pare, mare, dos fills i una
àvia al domicili seria:
9.667,30 + 4.833,6 + 2.416,80 + (2.900,20x 2); és a dir,
22.718,10 €. Aquesta és la xifra que es valorarà en relació amb els
ingressos del 2016 de la unitat familiar.
Documentació obligatòria a adjuntar:
- Original del volant de convivència.
- Còpia del NIF/NIE vigent dels pares i/o tutors legals de l’alumne, i
de tots el membres de la unitat familiar que figurin al volant de
convivènica i que tinguin l’obligació legal de disposar-ne.

Data límit de presentació de les sol·licituds d’ajuts: 11 de maig del 2018.
Bases i reglament a: www.selva.cat
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