So
Fulll Full sol·licitud AIM
Ajut individual de menjador escolar – Curs 2017-2018
Núm. sol·licitud: _ _ _ _ - _ _
A)

Dades del sol·licitant

Nom i cognoms del pare / mare /tutor-a

NIF/ NIE :

Telèfon mòbil (comunicacions via SMS)

Domicili familiar

Municipi

Codi postal

C)

Correu electrònic

Dades dels alumnes pels quals es sol·licita l’ajut
Nom i cognoms de l’alumne/a

Codi IDALU

Centre escolar

Curs 17/18

1
Disminució amb el certificat CAD ________%
Nom i cognoms de l’alumne/a

NIF/NIE _________________

Data naixement ____________________

Codi IDALU

Centre escolar

Curs 17/18

2
Disminució amb el certificat CAD ________%
Nom i cognoms de l’alumne/a

NIF/NIE _________________

Data naixement ____________________

Codi IDALU

Centre escolar

Curs 17/18

3
Disminució amb el certificat CAD ________%
Nom i cognoms de l’alumne/a

NIF/NIE _________________

Data naixement ____________________

Codi IDALU

Centre escolar

Curs 17/18

4
Disminució amb el certificat CAD ________%

D)

NIF/NIE _________________

Data naixement ____________________

Dades específiques de la unitat familiar

Família Nombrosa general

Família Nombrosa especial

Família Monoparental general

Família Monoparental especial

Infants en acolliment
Discapacitat de l’alumne o germans fins un 33%

Discapacitat de l’alumne o germans més del 33%

Redistribució equilibrada d’alumnat NEE

Centre-domicili 3 km o durada + 25 minuts

En seguiment per part dels SS.SS Municipals

Referent ________________________________________________

Subvenció lloguer Agència Habitatge

Prestacions econòmiques d’urgència social

Situació custòdia compartida

Situció violència de gènere

La documentació que no hagi variat en relació amb la presentada en l’anterior convocatòria d’ajuts de menjador escolar, no cal aportar-la i
s’entén que es vàlida i vigent la que ja disposa el Consell Comarcal del Garraf. En aquest cas,caldrà signar la declaració, que acredita que no
s’han produït modificacions en les dades que consten a la documentació presentada en la convocatòria del curs anterior.

Parentiu

E) Dades de la unitat familiar (membres computables: pare/mare/tutors/parella de fet, cònjuge/alumne/avis/germans solters menors de 25 anys que conviuen en el
mateix domicili i de més de 25 anys quan es tracti de germans amb discapacitat)
Data de
Estat Civil
Signatura
NIIF / NIE
Nom i Cognoms
Ingressos
naixement
(només si tenen 18 anys o més)

□Contributius □No contributius □altres
□Contributius □No contributius □altres
□Contributius □No contributius □altres
□Contributius □No contributius □altres
□Contributius □No contributius □altres
□Contributius □No contributius □altres
□Contributius □No contributius □altres
A través d’aquesta signatura s’autoritza la consulta de dades i documents electrònics entre administracions (Via Oberta) i el creuament de dades econòmiques amb el Departament d’Ensenyament.
Declaració del sol·licitant
Declaro responsablement:
.Que són certes totes les dades aportades
.Que accepto les bases reguladores d’aquesta convocatòria.
.Que estic assabentat que la inexactitud de les circumstàncies declarades portarà lloc a la denegació o revocació de l’ajut.
.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 pel curs
2017-2018, ho hauré de comunicar a l’Àrea de Serveis a les Persones del Consell Comarcal del Garraf
Signatura del sol·licitant (pare/mare/tutor-a):

Data:

D'acord amb el que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les dades personals subministrades per vostè, s’incorporaran en un fitxer d’
“Educació”, del que el Consell Comarcal del Garraf és responsable, i seran objecte de tractament, per a l’exclusiva finalitat de gestió del serveis escolars de menjador i transport, en l’àmbit de les seves funcions.
Vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que legalment li corresponen, dirigint-se al Consell Comarcal del Garraf, per correu postal a la Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8 baixos 08800 de
Vilanova i la Geltrú o correu electrònic (serveispersonals@ccgarraf.cat).

Informació famílies

BENEFICIARIS I REQUISITS
Podrà sol·licitar l’ajut de menjador escolar l’alumnat que reuneixi els requisits següents:
a.

Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle
d’educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria, de la comarca del Garraf durant el curs corresponent a la
convocatòria.
b. No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.
c. Fer ús diàriament del servei de menjador escolar.
d. Llindar de renda, tram garantit d’ajut del 50%: El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l’agregació
de les unitats de consum que es detallen a continuació:
- Primer adult (sustentadors principals): 9.667,30 €.
- Segon adult (sustentadors principals): 4.833,60 €.
- 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 €.
Si la renda familiar anual, calculada d’acord amb el que estableixen les bases, no supera aquest llindar, es concedirà un ajut de fins a un 50%
del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament.
Llindar de renda, tram garantit d’ajut del 100%: El llindar de renda és el 60% de l’establert per a l’obtenció d’un ajut del tram garantit del 50%
i acreditar una puntuació superior o igual a 15 punts entre els àmbits b i c.
e. No tenir un volum de negoci superior a 155.000,00€
f. No tenir uns rendiments nets reduïts del capital mobiliari, calculats d’acord amb les bases, superiors a 1.700€
NOTA INFORMATIVA: (entre altres) estan obligats a fer declaració de renta aquells contribuents amb salaris superiors a 22.000 euros bruts
anuals, així com els que guanyin més d’12.000 euros, si tenen més d’un pagador i la suma de la quantitat percebuda del segon i restants excedeix els
1.500 euros/ any.
En el cas que l’any 2016 hagi obtingut subvenció o ajut individual superior a 1.000 €, corresponents a lloguer, aliments, vestits...
per part d’alguna Administració Pública, és obligatori la presentació de la declaració de la renda corresponent a l’exercici 2016.
SOL·LICITUD
Els impresos oficials estaran a disposició dels interessats en els centres docents i en la pàgina web del Consell Comarcal www.ccgarraf.cat. La
sol·licitud es poden presentar a la seu del Consell Comarcal del Garraf o bé a les OAC’s de Cubelles, Canyelles, Olivella, Sant Pere de
Ribes i Sitges.
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD
El termini per sol·licitar l'ajut de menjador escolar és del 15 al 26 de maig de 2017 (ambdós inclosos).
Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant
l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de la seva publicació al taulell d’anuncis del Consell Comarcal.
Durant el curs s’atendran les sol·licituds sobrevingudes (nova matrícula, situació sobrevinguda que requereixi l’atenció de serveis socials i unitats
familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada).
IMPORT DE L’AJUT
L’òrgan competent del Consell Comarcal resoldrà, d’acord amb els recursos econòmics disponibles i amb la puntuació assignada a cada sol·licitud,
l’atorgament dels ajuts i la quantia dels mateixos. Això no obstant, es garantirà un import diari de l’ajut del 100% o del 50%, segons els casos, en
funció dels llindars de renda fixats a les bases de la convocatòria. El cost del servei de menjador no podrà superar en cap cas el preu màxim establert
pel Departament.
RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ
La resolució es publicarà al taulell d’anuncis del Consell i es comunicarà als centres docents i a les famílies sol·licitants via missatge de text al telèfon
mòbil.
COBRAMENT DE L’AJUT
El Consell Comarcal abonarà l’import de l’ajut directament al centre escolar de matriculació o a l’empresa que gestiona el servei de menjador
(dependrà del tipus de gestió del servei) i en tots els casos es destinarà a minorar el preu total del servei que hagi de pagar el/la beneficiari/ària
de l’ajut.

Tractament específic de determinades situacions a la unitat familiar
1) Unitats familiars amb situació de custòdia compartida
Es consideraran membres de la unitat familiar: el sol·licitant, els seus progenitors, encara que no convisquin, i els fills comuns d’aquests. En aquests
casos només caldrà presentar una única sol·licitud per ambdues parts.
2) Unitats familiars amb situació de violència de gènere
S’aplicarà els articles 33 i 48 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (DOGC Núm. 5123 – 2.5.2008).
3)Llindar de renda, tram garantit d’ajut del 100% per a alumnat amb una discapacitat acreditada superior o igual al 60% .
El llindar de la renda és de 2,5 vegades a l’establert per a l’obtenció d’un ajut del tram garantit del 50% i acreditar una discapacitat superior o igual a
60%. Aquesta discapacitat haurà de ser acreditada mitjançant la corresponent certificació de l’òrgan competent.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA
1)

Imprès de sol·licitud (model normalitzat). La sol·licitud haurà d’estar signada per tots els membres
majors de 18 anys de la unitat familiar.

2)

Volant de convivència actualitzat expedit per l’ajuntament del municipi on resideixi l’alumne/a que
inclogui tots els membres de la unitat familiar.

3)

Fotocòpia NIF / NIE de tots els membres de la unitat familiar (obligatori per a majors de 14 anys). En
cas de no disposar-ne, còpia del passaport, o còpia del certificat de naixement, o bé, còpia de totes les
pàgines emplenades del llibre de família.

4)

En el cas de l’alumne sol·licitant, ha de posar el número de l’IDALU. Demanar a l’escola.

La presentació de la sol·licitud, degudament signada per tots els membres de la unitat familiar, implica
l’autorització per tal que el Consell Comarcal o el Departament d’Ensenyament puguin sol·licitar a l'Agència
Tributària dades relatives a la renda i al patrimoni familiar.
En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a
rendiments no contributius, caldrà aportar la documentació corresponent a l’exercici de 2016, en funció de
la font o fonts d’ingressos.
En la resta de situacions, el nivell de renda s’haurà d’acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent
que serà valorada pel Consell Comarcal.
DOCUMENTACIÓ NO OBLIGATÒRIA
(Només s’ha de presentar si es vol gaudir d’una valoració addicional en la baremació de l’ajut i
sempre i quan es reuneixi els requisits mínims establerts a la Normativa)

En cas de família nombrosa:
Fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent
En cas de família monoparental:
Fotocòpia del carnet de família monoparental vigent
En cas d’infants en acolliment:
Fotocòpia de la resolució d’acolliment de la Direcció General d’atenció a la Infància i l’Adolescència.
En cas de discapacitat de l’alumne o els germans:
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.
En cas de divorci o separació:
Fotocòpia conveni o sentència de divorci o separació o l’acta final de mediació del Departament de Justícia.
La documentació que no hagi variat en relació amb la presentada en l’anterior convocatòria d’ajuts de
menjador escolar, no cal aportar-la i s’entén que es vàlida i vigent la que ja disposa el Consell Comarcal del
Garraf. En aquest cas,caldrà signar la declaració, que acredita que no s’han produït modificacions en les
dades que consten a la documentació presentada en la convocatòria del curs anterior

