
 

 

SOL·LICITUD AJUTS DE MENJADOR – CURS 2018/2019 
 

DADES SOL·LICITANT  
 

NIF/NIE PARE/MARE/TUTOR LEGAL COGNOMS I NOM SIGNATURA 

    
CARRER/PLAÇA/AVINGUDA NÚM.  PIS PORTA CODI POSTAL MUNICIPI 

      
 

DADES A EFECTES NOTIFICACIONS  NÚMERO DE TELÈFON MÒBIL   
 

DADES DE L’ALUMNAT BENEFICIARI  PEL CURS 2018/2019 
 

Codi IDALU (1) NIF/NIE COGNOMS I NOM CURS  (2)NIVELL
 
 CENTRE ESCOLAR  

      

      

      

      

      
(1) és el codi identificador de l’alumne. Cal demanar-lo al centre                             (2) INFANTIL, PRIMÀRIA O ESO              
              
Documentació que cal aportar si la disposeu 

 CERTIFICAT DE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA 
 PRESTACIÓ RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA                                                                                                                                                

 

DADES RESTA UNITAT FAMILIAR primer i segon grau (pares, germans i avis), exclòs sol·licitant i 
alumnat beneficiari 
 

NIF/NIE (3)PARENTIU  COGNOMS I NOM 
SIGNATURA (obligatori majors 
d’edat) 

    

    

    

    

    
(3)S’HI FARÀ CONSTAR: PARE, MARE O TUTOR, ALTRES GERMANS MENORS DE 25 ANYS O MÉS EDAT SI TENEN DISCAPACITAT FÍSICA, 
PSÍQUICA O SENSORIAL, ASCENDENTS DELS PARES I MARES. CAS DE SEPARACIÓ O DIVORCI: NOU CÒNJUGE O PARELLA  

 
DOCUMENTACIÓ JA APORTADA ANTERIORMENT I VIGENT 
 
En el cas que la documentació que hagi estat presentada en el curs 2017/2018 o anteriorment que s’indica a la sol·licitud sigui vigent i no hagi 
sofert modificació, caldrà declarar-ho a la sol·licitud i qualsevol altra documentació. 
 

 CARNET FAMÍLIA NOMBROSA          
 CARNET MONOPARENTAL               
 NIE/DNI 
 PASSAPORT 
 SEPARACIÓ/DIVORCI 
 INFANTS AMB ACOLLIDA 
 DISCAPACITAT DE QUALSEVOL MEMBRE DE LA UNITAT FAMILIAR 

 
S’autoritza al CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ i/o al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a obtenir les dades 
que siguin necessàries per determinar la renda i comprovar la veracitat de les dades aportades, així com a sol·licitar el volant de 
convivència,  a efectes d’aquest ajut a qualsevol altra administració o organisme.  
 

 Marqueu en el cas de NO autoritzar. 
 



 
 

                                                                                              

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA  
 
 

 Model normalitzat de sol·licitud degudament omplerta  

 Fotocòpia NIF/NIE vigent de tots els membres de la unitat familiar, en cas de no disposar-ne còpia del 
certificat de naixement o llibre de família.  

 En cas de disposar només de PASSAPORT, fotocòpia Passaport i còpia del certificat de naixement o llibre de 
família, i aportar OBLIGATÒRIAMENT informe social amb dades econòmiques per tal de poder valorar la 
sol·licitud.  

 Separació / Divorci: fotocòpia de la sentència i conveni regulador.  

 
 

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA  
(cas que algú de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no contributius) 
 
 

 

 Fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social 

 Rebre Renda Garantida de Ciutadania: fotocòpia certificat acreditatiu de l’any 2017. 

 
 

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 
 
 

 Família nombrosa: fotocòpia del carnet vigent. 

 Monoparentalitat: fotocòpia del carnet vigent. 

 Infants en acolliment: fotocòpia de la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i 
l'Adolescència. 

 Discapacitat de qualsevol membre de la unitat familiar: fotocòpia del certificat que acrediti la 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. 

 Desplaçament alumnat en vehicle mínim de 3 km o durada superior a 25 minuts des del domicili fins al 
centre escolar: fitxa de google maps (o similar) que reflecteixi l’itinerari més curt i/o per via principal.  

 Si es rep prestacions econòmiques d’urgència social per necessitats puntuals: cal aportar document acredit 

 Si es rep subvenció per a pagar el lloguer a arrendataris amb risc d’exclusió social per motius residencials: 
fotocòpia certificat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 

 Impagament pensió d’aliments: fotocòpia denúncia corresponent o declaració jurada de com no es rep 
la pensió 

 Altres:_______________________________________________________________________________ 
 

 

 

ELS SIGNATARIS DECLAREN SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 
 

Que  són certes totes les dades d’aquesta sol·licitud i els documents que l’acompanyen i que l’aportació de dades o 
documents falsejats o inexactes podrà deixar sense efecte la sol·licitud d’ajut. 
 
Que accepten les bases íntegres de la convocatòria per la qual sol·liciten l’ajut. 
 
S’autoritza al Consell Comarcal del Segrià a traslladar la documentació necessària a d’altres consells comarcals en el 
cas que hagi un trasllat d’alumne/a 
 
D’acord Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal: Dret d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició, davant CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ, amb domicili: CARRER DEL CANYERET, 12, 25007-LLEIDA. 
Les dades personals facilitades en aquesta sol·licitud seran incloses dins un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del 
Consell Comarcal i/o el Departament d’Ensenyament.  


