MODEL 1

Sol·licitud d'Ajut Individual de Menjador escolar, curs 2020/2021
A)

 Progenitor (pare o mare)

Dades de la persona sol·licitant

NIF/ NIE / Passaport:

 Tutor/a legal

Nom i cognoms del pare / mare

Domicili familiar

Municipi

Codi Postal

Dades relatives per a realitzar la comunicació (via SMS) i/o correu electrònic:
Telèfon 1

Telèfon 2

Adreça electrònica:

Vàreu sol·licitar beca el curs passat 2019-2020?





SI

NO

En cas afirmatiu, s’haurà de presentar aquesta sol·licitud degudament emplenada. No caldrà adjuntar-hi còpia de
DNI o d’altres documents que siguin vàlids i que s’hagin lliurat anteriorment. Només s’hauran de tornar a
presentar aquells documents la vigència dels quals hagi caducat.

B)

Dades de l’alumne/a pel qual es sol·licita l’ajut

1r. BENEFICIARI
Cognoms i Nom

NIF /NIE / Passaport

Centre Escolar

Curs

Data Naixement
Codi IDALU

Discapacitat %
Data Matrícula

2n. BENEFICIARI
Cognoms i Nom

NIF /NIE / Passaport

Centre Escolar

Curs

Data Naixement
Codi IDALU

Discapacitat %
Data Matrícula

3r. BENEFICIARI
Cognoms i Nom

NIF /NIE / Passaport

Centre Escolar

Curs

Data Naixement
Codi IDALU

Discapacitat %
Data Matrícula

4t. BENEFICIARI
Cognoms i Nom

NIF /NIE / Passaport

Centre Escolar

Curs

Data Naixement
Codi IDALU

(En cas de més de 4 beneficiaris omplir una 2a sol·licitud).

C) En cas de separació:
No custòdia compartida:



Custòdia compartida:

En cas de custòdia compartida cal que cada progenitor presenti una sol·licitud.



Discapacitat %
Data Matrícula

D) En cas que l’alumne/a sigui beneficiari de l’ajut (Marcar una opció):
Que tal com preveu l’article 22 de les bases reguladores dels ajuts de menjador, sol·licito compactar a partir de l’inici de
l’adjudicació, de manera que se’m permeti utilitzar el servei gratuïtament durant un màxim de 88 dies i em comprometo a ferho de forma distribuïda durant les diferents setmanes del curs escolar tal i com indico:

 Utilitzarà el menjador diàriament al 50% en concepte de beca tots els dies curs (176 dies)
 Demana fer ús de l’ajut de forma compactada entre dos/ tres dies a la setmana fins a

esgotar

l’import (segons preu marcat pel Departament d’Educació més o menys uns 88 dies)
En cas de Custòdia Compartida: Caldrà presentar-ho les dues unitats familiars amb la mateixa modalitat. En cas de
contradicció, no s’atorgarà compactació a cap sol·licitant.

E) En cas d’estar en seguiment pels Serveis Socials Municipals

 Indicar el nom de l’Educadora Social: .........................................................................................
F) Dades de la unitat familiar (membres que resideixen al mateix domicili de l’alumne)
Parentiu

DNI / NIIF /
NIE

Data de
naixement

Nom i Cognoms

Signatura obligatòria
(només si tenen 18
anys o més)

PROGENITOR 1
PROGENITOR 2
PARELLA DE
CONVIVÈNCIA
AVI
ÀVIA
GERMÀ/NA
GERMÀ/NA
GERMÀ/NA
Altres membres (amigues, tiets, cosines, ..., que viuen en el domicili (No es tindran en compte a efectes de renda si no
són progenitors / tutors o tutores legals / avis / germans)

G) TRASPÀS D’AJUTS D’ALTRES CONSELLS COMARCALS
En cas d’haver demanat un Ajut Individual de Menjador Escolar per al curs 2020-2021 en una altra
comarca, indicar comarca i centre d’origen
Comarca d’origen

Centre Educatiu de la comarca d’origen

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA PERSONA SIGNANT



Que declaro haver informat a tots/es i cadascun/a dels membres de la unitat familiar de la presentació
d’aquesta sol·licitud, la qual implica l’autorització de cadascun/a d’ells/elles, tal com indiquen les bases
de la convocatòria.
Que accepto les bases de la convocatòria per a la qual sol·liciten l’ajut.









Que declaro que les dades incorporades en la sol·licitud són certes i s’ajusten a la realitat i que quedem
assabentats que la inexactitud de les circumstàncies declarades podrà donar lloc a la denegació o
revocació de l’ajut.
Que autoritzo al Consell Comarcal del Bages al pagament de l’ajut al centre educatiu o a l’adjudicatari
del servei de menjador, en el cas que el Consell Comarcal sigui l’ens gestor dels serveis de menjador.
Que el DNI/NIF/NIE presentat en convocatòries anteriors no ha variat i és vàlid i vigent.
Que tinc coneixement 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 per al
curs 2020-2021, ho hauran de comunicar a l’Àrea d’Educació del Consell Comarcal del Bages.
Que em declaro informat de que les dades que facilita el sol·licitant seran tractades pel Consell Comarcal
del Bages en qualitat de Responsable del tractament. Es tractaran únicament amb la finalitat d’avaluar
les sol·licituds i, si s’escau, atorgar-les. La base legal del tractament és el conjunt d’obligacions legals
que corresponen al consell. Seran comunicades a la direcció del centre corresponent, al Departament
d’Educació, a la Base de Dades Nacional de Subvencions, a l’Agència Tributària, a l’Ajuntament
corresponent i als equips de Serveis Socials. També tractaran les dades les entitats o empreses
presentadores del servei de menjador.
Que autoritzo al Consell Comarcal del Bages, al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya,
a l’Ajuntament del municipi de residència o a altres Consells Comarcals, Creu Roja, a Càritas, a obtenir
d’altres administracions públiques les dades de la persona sol·licitant i de la resta de membres de la
unitat familiar que siguin necessàries per determinar la renda familiar, altres dades socials i comprovar la
veracitat de les dades aportades a efectes d’aquests ajut. En cas contrari, els interessats podran exercir
els seus drets d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades marcant la següent
casella:
 Denego la consulta de dades i documents a les institucions públiques que intervenen en la
gestió d’aquesta sol·licitud. Si ho denego, hauré d’entregar tots els documents necessaris per fer
la valoració de la mateixa, que estan relacionats a les bases de la convocatòria que es poden
consultar a la web del Consell Comarcal del Bages.

.

SIGNATURA

............................................................., a ............. de .............................. de ................

RENOVACIÓ D’AJUTS (SENSE CANVIS)_Únicament emplenar apartats A, B i D
Aquesta opció només l’han d’omplir aquelles famílies que el curs 2019-2020 ja van sol·licitar la beca
de menjador, sempre i quan la seva situació familiar no hagi canviat pel que fa a la presentada en
la respectiva convocatòria. En aquest cas, no s’ha de presentar cap document i cal signar la declaració
jurada següent:
DECLARACIÓ JURADA
El progenitor o tutor/a legal _________________________________________ amb DNI/NIF/NIE
______________ declara sota jurament que la documentació que es va presentar en l’anterior
convocatòria de d’ajuts del curs escolar 2019-2020 és vigent i que aquesta no ha sofert cap tipus de
canvi. Així mateix autoritzo al Consell Comarcal del Bages a consultar la documentació que cregui
necessària, inclòs el volant de convivència, per tal de contrastar-ho.
SIGNATURA

............................................................., a ............. de .............................. de ................

La presentació de documentació al Registre General o Seu electrònica suposa el consentiment per a incorporar les dades personals en fitxers del Consell
Comarcal del Bages, dels quals n’és el Responsable del tractament, d’acord amb Reglament General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 LOPD.
La finalitat és exclusivament per a la resolució de la sol·licitud gestió del serveis escolars de menjador i transport, sobre la base legal que atorga la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (DL 2/2003), la Llei d’organització comarcal de Catalunya (DL 4/2003) i la Llei de procediment administratiu comú
de les administracions públiques (Llei 39/2015, arts. 28.1 i 66). Les dades no s’utilitzaran per a finalitats diferents ni es cediran a tercers sense el vostre

consentiment, excepte que una norma legal ho autoritzi o per raó de la sol·licitud calgui enviar-la a altres administracions. Sobre aquestes dades podeu
exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, oposició i portabilitat, mitjançant sol·licitud adreçada o presentada al Registre
General (Muralla Sant Domènec, 24- Manresa) o a la Seu electrònica del Consell Comarcal del Bages https://www.seu-e.cat/es/web/ccbages. També
disposeu del correu electrònic dpd@ccbages.cat a on podeu adreçar les vostres consultes en matèria de protecció de dades.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA
(Només caldrà presentar la documentació que hagi canviat respecte la presentada l’any anterior. En cas de
noves sol·licituds caldrà presentar tota la documentació relacionada).


Imprès de sol·licitud (model normalitzat núm. 1).



Fotocòpia DNI / NIF / NIE de l’alumne/a.
 En cas de tenir nacionalitat o permís de residència i no disposar de DNI o NIE, caldrà sol·licitar el
NIF K a l’Agència Tributària
 En cas de no tenir nacionalitat ni permís de residència, cal presentar certificat de naixement o llibre
de família.



DNI / NIF / NIE / Passaport de tots els membres de la unitat familiar.

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Per acreditar la situació econòmica:
En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés, caldrà aportar la
documentació corresponent a l’exercici de 2019, en funció de la font o fonts d’ingressos.





Pensions / Prestacions no contributives (PIRMI, jubilació, invalides SOVI, RAI (Renda Activa Inserció),
LISMI, PNC incapacitat absoluta i gran incapacitat, orfenesa, viudetat, invalidesa, LAPAD (dependència),
a favor de familiar, per filla a càrrec, pensió per decisió judicial, i totes aquestes recollides a l’Art. 7 de la
Llei 35/2006 de 28 de Novembre.
Ajuts de lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
De prestacions econòmiques d’urgència social declarades per administracions públiques.

Per acreditar la situació familiar:




Infants en acolliment: 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
Certificat de distància emès per l’ajuntament en cas de trobar-se a més de 3km. dins del terme municipal
del centre educatiu.
Conveni regulador, sentència de divorci o acta de mediació on consti l’import mensual a percebre en
concepte de manutenció o pensió. En el cas d’impagament de la pensió s’haurà de presentar còpia de la
sentència o certificat d’impagament del jutjat.

REQUISITS:
-

Beneficiaris: Podrà sol·licitar l’ajut de menjador escolar l’alumnat matriculat en un centre educatiu sostingut amb
fons públics de la comarca del Bages en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació
infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria, durant el curs corresponent a la convocatòria.

-

No tenir una renda anual de la unitat familiar de l’any 2019 superior a l’obtinguda per l’agregació de les unitats de
consum que es detallen a continuació:





Primer adult (sustentadors principals): 10.981,40 €.
Segon adult (sustentadors principals): 5.490,80 €.
Altres adults que integren la unitat familiar diferents dels sustentadors principals: 2.524,15 €.
Per cada nen/a de la unitat familiar: 2.745,35 €.

PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD
Durant el mes de maig les sol·licituds estran disponibles als ajuntaments i a la pàgina web del Consell Comarcal
www.ccbages.cat. Un cop iniciat el curs els impresos oficials estaran a disposició dels interessats en els centres educatius.
La sol·licitud es presentarà en el centre educatiu de matriculació de l’alumne/a o en el seu defecte de la manera que
determini el Consell Comarcal del Bages. Un cop iniciat el curs es prestaran directament al Consell Comarcal.

Podeu consultar les bases íntegres dels ajuts a l’adreça www.ccbages.cat
IL.LMA. PRESIDENTA DEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES

