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MODEL_01_2019_CCAU

Consell Comarcal
de l’Alt Urgell
SOL·LICITUD AL CONSELL COMARCAL PER AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PER
RAONS
ECONÒMIQUES, SOCIALS I/O GEOGRÀFIQUES DESTINATS A ALUMNES ESCOLARITZATS I A LA COMARCA
DE L’ALT URGELL (curs 2019-2020) Els camps ombrejats en gris s’ompliran per part del Consell Comarcal
Dades del representant: pare
Cognoms i nom (1)

mare

tutor/a

DNI/NIE

Telèfons

Fix:

Mòbil:

Adreça

Número

Pis

Localitat

Codi postal

Correu electrònic
Autoritzo a que la resolució d’aquesta sol·licitud se’m comuniqui electrònicament (E-NOTUM)
Autoritzo a enviar comunicacions per SMS al telèfon mòbil a dalt indicat
Situació laboral
Estudia
Actiu
Atur
Invalidesa
Jubilat
Altres
Localitat on treballa/estudia
(1)

Situació de discapacitat:

SI

NO

Cal posar el nom i cognoms tal com surt al DNI, NIE, NIF, TIF o passaport

DADES DEL/S SOL·LICITANT/S-BENEFICIARI/S (ALUMNE/S): Poseu tots els fills/es en aquestes graelles
Codi IDALU dígits: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Codi sol·licitud: _ _ _ _ / _ / 2019

Cognoms i nom sol·licitant(1)

Data naixement:

DNI/NIE
Centre
educatiu
Curs 2019-20

Discapacitat:
Albert Vives Pau Claris
Rosa Campà St Climent

P3

P4

1r

2n

3r

4t

5è

6è ESO:

Albert Vives Pau Claris
Rosa Campà St Climent

1r

2n

3r

4t

5è

6è ESO

Albert Vives Pau Claris
Rosa Campà St Climent

P4

1r

2n

3r

4t

5è

1rESO

P4

3rESO

/

+33

2nESO

-33

Salle Valira INS Valira
INS Joan Brudieu
St Esteve
Miret i Sans Tuixen
St Jordi

P5 Primària:

1r

2n

3r

4t

5è

6è ESO:

no

NO

/

-60

/

+33

+60

4tESO
SI

NO

/

-60

+60

Arnau Mir
St Miquel

3rESO

/

+33

Castellciutat
INS Aubenç

1rESO

SI

3rESO

2nESO

-33

4tESO

Arnau Mir
St Miquel

Data naixement:

Albert Vives Pau Claris
Rosa Campà St Climent

+60

Sol·licita beca:

Discapacitat:

P3

-33

Castellciutat
INS Aubenç

Codi sol·licitud: _ _ _ _ / _ / 2019

DNI/NIE

Curs 2019-20

no

6è ESO:

Cognoms i nom sol·licitant(1)

-60

Sol·licita beca:

Salle Valira INS Valira
INS Joan Brudieu
St Esteve
Miret i Sans Tuixen
St Jordi

P5 Primària:

Codi IDALU dígits: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Centre
educatiu

1rESO

Discapacitat:

P3

2nESO

Data naixement:

DNI/NIE

/

NO

Arnau Mir
St Miquel

Castellciutat
INS Aubenç

Codi sol·licitud: _ _ _ _ / _ / 2019

Cognoms i nom sol·licitant(1)

Curs 2019-20

no

SI

/

Sol·licita beca:

Salle Valira INS Valira
INS Joan Brudieu
St Esteve
Miret i Sans Tuixen
St Jordi

P5 Primària

Codi IDALU dígits: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Centre
educatiu

1rESO

Discapacitat:

P4

+33

Data naixement:

DNI/NIE

P3

-33

Castellciutat
INS Aubenç

Codi sol·licitud: _ _ _ _ / _ / 2019

Cognoms i nom sol·licitant(1)

Curs 2019-20

no

Salle Valira INS Valira
INS Joan Brudieu
St Esteve
Miret i Sans Tuixen
St Jordi

P5 Primària:

Codi IDALU dígits: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Centre
educatiu

Sol·licita beca:

2nESO

-60

4tESO
SI

NO

/
+60

Arnau Mir
St Miquel

3rESO

4tESO

Fotocopiar aquesta pàgina i numerar-la en cas de tenir més sol·licitants
(1)

Cal posar el nom i cognoms tal com surt al DNI, NIE, NIF, TIF, passaport, llibre de família, ...

Anoteu a la graella els membres de la unitat familiar que figuren al certificat de convivència, excepte el/s
sol·licitant/s: pare/mare/tutors-es/parella/avis-àvies/germans-es fins a 24 anys, germans-es de més de 25 anys,
d’aquests darrers anotar també si tenen una discapacitat física, psíquica o sensorial. També el representant.
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Consell Comarcal
de l’Alt Urgell
Codi Parentiu (1) NIF/NIE

Nom i cognom (2)

Data
naixement

Situació
Laboral (3)

Discapacitat
(sí/no)*

SIGNATURA
AUTORITZACIONS (4)

1
... / ... / .......

SI

NO

... / ... / .......

SI

NO

... / ... / .......

SI

NO

... / ... / .......

SI

NO

... / ... / .......

SI

NO

... / ... / .......

SI

NO

... / ... / .......

SI

NO

... / ... / .......

SI

NO

2
3
4
5
6
7
8
9

SI NO
... / ... / .......
(1) Detalleu un dels següents: pare; mare; tutor/a; germà/na; avi/a; cònjuge; parella; germà/na de +25 anys
(2) Poseu el nom i cognoms tal com surt al DNI, passaport o llibre de família
(3) Detalleu un dels següents: estudia; actiu; atur; invalidesa; jubilat; altres
(4) Tots els membres han de signar obligatòriament. En cas dels menors d’edats, caldrà la signatura del pare, mare o tutor/a
En cas de discapacitat*:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Igual o superior al 60%
Menys del 60%

DOCUMENTACIÓ:
a) Dades familiars:
Document

1. Família nombrosa

Com acreditar-lo
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 fins a un 33%

Fotocòpia de la resolució d’invalidesa del CAD

7. Discapacitat > 33%

Fotocòpia de la resolució d’invalidesa del CAD

8. Discapacitat de l’alumne igual o major al 60%

Fotocòpia de la resolució d’invalidesa del CAD

9. Distància igual o major a 3 km entre el domicili i l’escola

Certificat justificat expedit per l’ajuntament

(1)

(2)

10. Redistribució equilibrada alumnat NEE
No necessita acreditació per part del sol·licitant
11. Certificat prestacions econòmiques d’urgència social per No necessita acreditació per part del sol·licitant, el Consell Comarcal
part d’administracions públiques per atendre situacions de sol·licitarà el document al Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt
necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència Urgell.
(alimentació, vestit, allotjament, energia i ....)
Només es valoraran aquests ítems en cas d’aportar la documentació justificativa vigent.
(1) Marcar amb una creu les que s’aportin de nou.
(2) Marcar amb una creu si es declara que la documentació aportada en la convocatòria anterior, no ha variat, i ja està en disposició
del Consell Comarcal de l’Alt Urgell.
Altres documents (a marcar pel Consorci d’Atenció a les Persones)
Informe del Consorci d’Atenció a les Persones en aquells casos de famílies amb Pla de Treball i Seguiment des de Serveis
Socials (En els casos segons aquest apartat, els sol·licitants que NO disposin de cap document dels indicats anteriorment
per acreditar els ingressos econòmics, hauran d’adjuntar el Model 2 d’acord amb l’article 7.3 de les bases)

b) De la unitat familiar:
Document
1. DNI, NIE, NIF, TIF de tots els membres de la unitats familiar
majors de 14 anys o menors en cas de tenir-ne
2. Llibre de família complet

Com acreditar-lo
Fotocòpia del carnet

(1)

Fotocòpia del llibre o certificats de naixement

3. Certificat municipal de convivència dels membres de la No necessita acreditació per part del sol·licitant, el Consell Comarcal
unitat familiar (data posterior a 3 mesos abans de la ho sol·licitarà a l’Ajuntament corresponent.
sol·licitud)
(1) Marcar amb una creu les que s’aportin de nou.
(2) Marcar amb una creu si es declara que la documentació aportada en la convocatòria anterior, no ha variat, i ja està en disposició
del Consell Comarcal de l’Alt Urgell.
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Consell Comarcal
de l’Alt Urgell
c) Situació econòmica i laboral (Aquesta informació es requereix de tots els membres de la unitat
familiar).
c.1. La documentació econòmica contributiva (dades tributàries i de renda: renda, certificat
imputacions íntegres,...) no caldrà aportar-la atès que serà creuada i facilitada pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. En cas que la situació laboral dels pares o tutors sigui la
de transfronterers:
Document
1. Punts de cotització per vellesa de la Caixa
Andorra de la Seguretat Social (CASS) de
l’exercici fiscal anterior

Com acreditar-lo
Certificat o document oficial on constin els punts de la CASS, o bé,
Certificat Negatiu de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social
(CASS) de l’exercici fiscal anterior

(1)

c.2. Les dades econòmiques no tributables o exempts (PIRMI, pensió aliments, ...):
Document
2. Certificat de prestacions de renda garantida de ciutadania
d’inserció de l’anualitat anterior
3. Sentència de divorci o separació

4. Ajut al lloguer

Com acreditar-lo
Certificat expedit pel Departament d’Empresa i
Ocupació, on aparegui la quantitat rebuda al 2018
Fotocòpia de la sentència de separació o del
document acreditatiu conforme està en tràmit
Fotocòpia del conveni regulador o 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 custodia compartida, fotocòpia del
document que ho acrediti
Acta final de mediació del Departament de Justícia
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 (2018) i rebuts del banc (2018)
Certificat de l’organisme competent (INNS o altres)
per als casos que perceben alguna pensió o prestació
exempta de l’IRPF (2018)

(1)

(2)

5. Pensió (absoluta, grau invalidesa, aliments, orfandat, ...) o
prestació (econòmica de cuidador
no professionaldependència) exempta de l’IRPF (art. 7 de la Llei
35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques i de modificació parcial de les
lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no
Residents i sobre el Patrimoni)
(1) Marcar amb una creu les que s’aportin de nou.
(2) Marcar amb una creu si es declara que la documentació aportada en la convocatòria anterior, no ha variat, i ja està en disposició
del Consell Comarcal de l’Alt Urgell.

Declaració de la persona sol·licitant:
a)
b)
c)

Que les dades consignades en aquesta sol·licitud són certes.
Que accepto les bases aprovades pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador
per raons econòmiques, socials i/o geogràfiques destinades a alumnes escolaritzats a l’Alt Urgell.
Que em comprometo a aportar qualsevol document que se’m requereixi i que estic assabentat/da que l’aportació de dades
o documents falsejats o inexactes podrà ser motiu de cancel·lació o de deixar sense efecte la sol·licitud sense perjudici
que es puguin emprendre les accions legals procedents.

SOL·LICITO:
Que em sigui concedit l’ajut individual de menjador escolar per al curs 2019-2020.

………………………..……, ……… d ……………………. de 20.....

(Signatura

del pare, mare o tutor*)

*En cas de no estar signada, no es podrà continuar el tràmit de la sol·licitud
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Consell Comarcal
de l’Alt Urgell

1.

2.

3.

4.

•

Autoritzacions de tots els membres computables de la unitat familiar
A través d’aquesta signatura s’autoritza la consulta de dades i documents electrònics (Via Oberta) següents i el
creuament de les dades econòmiques amb el Departament d’Ensenyament (Agència tributària: dades renda i
patrimoni familiar) en cas que sigui necessari: Renda i patrimoni familiar; DNI/NIE; Prestacions de 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; PIRMI.
Autoritza a poder traslladar la documentació necessària a altres consell receptors, en el cas que hi hagi un trasllat de
l’alumne (art. 7.7. bases). En el cas que s’acrediti la condició de fronterers d’algun dels membres de la unitat familiar
consulta a la Direcció General de Policia o al Departament de Salut per atenció mèdica dels transfronterers, per
comprovar la veritable condició de transfronterer.
Autoritza al poder demanar al centre educatiu on està matriculat el sol·licitant, l’IDALU, el codi identificador únic que
s’assigna a cada alumne, dins el Registre d’alumnes (RALC) del Departament d’Ensenyament per a tots els alumnes
matriculats en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya. (Punt 9 de
l’Article 7.3. Bases)
Autoritza a demanar al Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell el document acreditatiu de prestacions
econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions
de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l’alimentació, el vestit, els
subministraments d’aigua i energia i l’allotjament. Si sou d’una altra comarca, o heu rebut prestacions en una altra
comarca o CC.AA. heu d’aportar el o els certificats oportuns (Punt 10.1 de l’Article 7.3. Bases)
La present autorització s’atorga exclusivament als efectes d’aquest procediment, i en aplicació del què disposa Llei
11/2007, de 22 de juny, pel que es permet, prèvia autorització de l’interessat, la cessió de dades entre administracions
públiques per al desenvolupament de les seves competències, 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, d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya,
amb la funció de simplificació dels procediments administratius amb les degudes garanties legals.

EN CAS DE NO VOLER AUTORITZAR, per una banda, un o tots els membres de
la unitat familiar, i per l’altra, una o alguna de les autoritzacions, podeu marcar una creu on correspongui a la
graella posterior:
Nom i Cognoms

No autoritzo a la consulta
de les dades següents:
1
2
3
4

Signatura

D’acord amb allò que estableix l’article 5 de la LOPD, els sotasignats autoritzen expressament al Consell Comarcal de
l’Alt Urgell al tractament de les dades personals demanades a través d’aquest formulari de sol·licitud i la seva
documentació annexa, com també de les que aquestes generin, incloent-hi especialment les dades que el sol·licitant
ha autoritzat a aquesta administració a obtenir d’altres administracions públiques, les quals s’incorporaran a un fitxer
propietat del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, la finalitat del qual és la gestió de sol·licituds dels serveis de transport i
menjador escolar. Es podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància
presentada al Registre d’Entrada de la corporació o a través de l’adreça lopd@ccau.cat
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Consell Comarcal
de l’Alt Urgell
INSTRUCCIONS PER FORMALITZAR LA SOL·LICITUD
Sol·licitants i beneficiaris de l’ajut
La persona representant del sol·licitant per a l’ajut serà el pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/s de ser beneficiaris de l’ajut. Una
mateixa sol·licitud es podrà efectuar per a diversos germans. Anoteu en la primera pàgina tots els fills/es.
Membres computables a efectes de la renda
Computen com a membres de la unitat familiar el pare, la mare o tutor legal, l’alumne/s sol·licitant/s, els germans solters fins a 24
anys que convisquin al domicili familiar, els germans més grans de 25 anys amb discapacitat física, psíquica o sensorial i els
ascendents dels pares que resideixen en el domicili familiar. En cas de divorci, separació legal o de fet, es considera membre
computable el nou cònjuge que resideix al domicili familiar.
Documentació que cal adjuntar
Per aquesta convocatòria d’ajuts, aquella documentació que ja estigui a disposició del consell de la convocatòria d’ajuts de menjador
del curs escolar anterior i no hagi variat (caducitat, nova, modificació, ...) no caldrà tornar-la a aportar:
- Sol·licitud degudament omplerta
- Fotocòpia del DNI/NIF/NIE vigent dels pares i/o tutors legals de l’alumne/s i de tots els membres computables que figurin al
volant de convivència i siguin majors de 14 anys, en cas de no disposar-ne, el certificat de naixement. Només s’acceptaran
passaports, en cas de famílies recent arribades, caldrà tramitar DNI/NIF/NIE en la màxima brevetat per a poder acollir-se a
l’ajut de menjador.
- Fotocòpia complerta del llibre de família.
- Per determinar la renda familiar, en els casos que alguns dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés
corresponent a rendiments no tributables o exempts, caldrà aportar el següent, en funció de la font/s d’ingressos:
o Informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.
o Certificat acreditatiu actualitzat de la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania.
o Certificat acreditatiu de la percepció de pensió i la seva quantia.
En la resta de situacions no previstes, el nivell de renda s’haurà d’acreditar mitjançant qualsevol altre document fefaent.
- Per acreditar situacions socials específiques de la família, si s’escau, cal aportar la documentació següent:
o Família nombrosa; Monoparentalitat; Infants en acolliment; Discapacitat de l’alumne, pares o germans; Certificat de
l’Agencia Catalana de l’Habitatge i rebuts bancaris; Conveni, sentència de divorci o acta final de mediació del Dep.de
Justícia.
Lloc i termini de presentació
Al Consell Comarcal de l’Alt Urgell, en els casos en seguiment des de Serveis Socials, al Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt
Urgell. Des del 28 de maig fins al 21 de juny de 2019, fora aquest termini es podran presentar en cas que hi hagi circumstàncies
sobrevingudes o no previstes en el moment de la finalització del termini de sol·licitud, a tall d’exemple, i sense ser limitatiu: nova
matrícula, informes socials motivats, unitats familiar que la seva situació econòmica hagi variat en més o menys un 30%.
Requisits econòmics
El llindar de renda es calcularà en funció dels membres computables, i per l’agregació de les unitats de consum, que es detallen:
Primer adult (sustentador principal): 10.096,50 €
Segon adult (sustentador principal): 5.048,30 €
Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.524,15 €
Per cada infant de la unitat familiar: 3.028,95 €
Tenen dret a l’ajut del 50% les rendes familiars que siguin inferiors al llindar esmentat. Si la renda familiar és inferior en més d’un
60% en relació al llindar, i a més a més té 15 punts per altres situacions sociofamiliars, l’ajut pot ser del 100%. També es podrà
disposar d’un ajut del 100%, en cas que s’acrediti una discapacitat superior o igual al 60% per part de l’alumne i el llindar de renda
és de 2,5 vegades l’establert per obtenir un ajut del 50%.
A tall d’exemple, en el supòsit del llindar d’una família amb pare, mare, dos fills i una àvia al domicili, el càlcul seria:
RENDA FAMILIAR:
1. Mare (1r adult -sustentador principal): 10.096,50 €
2. Pare (2n adult - sustentador principal): 5.048,30 €
3. Àvia (altres adults): 2.524,15 €
4. 2 fills (infant): 3.028,95 € x 2 = 6.057,90 €
Import resultant =23.726,85 €
Aquest import resultant és el llindar que es prendrà de referència per aquesta unitat familiar en relació als ingressos del 2018:
Si la renda familiar és superior a 23.726,85 € → la sol·licitud quedaria exclosa de l’ajut
Si la renda familiar és igual o inferior a 23.726,85 € → ajut del 50% (tram garantit)
Si la renda familiar és igual o inferior a 23.726,85 € + mínim 15 punts → ajut del 100% (tram garantit)
Si la renda familiar és igual o inferior a 23.726,85 € + entre 6 i 9 punts → als ajuts del 50% (tram garantit) se’ls podrà afegir
un increment fins a un 10% (tram no garantit, subjecte a partida pressupostària)
Si la renda familiar és igual o inferior a 23.726,85 € + entre 10 i 14 punts →als ajuts del 50% (tram garantit) se’ls podrà
afegir un increment fins a un 30% (tram no garantit, subjecte a partida pressupostària)
Si la renda familiar és de 2,5 vegades a l’establert en l’ajut del 50% i s’acredita > o = al 60% de l’alumne → ajuts del 100%.
Criteris d’exclusió
Quedaran exclosos els sol·licitants quan la renda de la unitat familiar dels quals superin els llindars següents: Renda límit; Llindar de
volum de negoci no superior als 155.000,00 € calculant la suma de tots els membres; Llindar de rendiments patrimonials no superi
els 1.700,00 € calculant la suma de tots els membres; Valors cadastrals finques urbanes (exclòs habitatge habitual), no pot superar
els 42.900,00 €; Valors cadastrals finques rústiques, no pot superar els 13.130,00 €.
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