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SOL·LICITUD D’AJUT DE MENJADOR ESCOLAR PER A ALUMNES D’EDUCACIÓ 

OBLIGATÒRIA. CURS 2020-2021

DNI/NIF 

POBLACIÓ

CORREU ELECTRÒNIC

CENTRE: 

SOL·LICITANT ( pare  mare   tutor/a   ) 

NOM I COGNOMS 

ADREÇA 

TELÈFON

ALUMNE/S PEL/S QUAL/S ES SOL·LICITA L’AJUT: 

* (IDALU) És el codi d’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 , la família pot demanar-lo al centre educatiu.

ALTRES MEMBRES DE L’UNITAT FAMILIAR: 

NOM I COGNOMS DNI/NIF PARENTIU SEXE 

NOM I COGNOMS DATA 
NAIXEMENT 

DNI/NIF IDALU* 
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SOL·LICITO: 

Ajut individual de menjador per necessitats socioeconòmiques (cal presentar documentació) 

Declaro: 

1. Que totes les dades consignades en aquesta sol·licitud són certes

2. Que tinc l’obligació de comunicar al Consell Comarcal del Pla d’Urgell qualsevol variació

que pogués produir-se.

3. Que em comprometo a aportar qualsevol document i que estic assabentat/da que l’aportació
de dades o documents falsejats o inexactes podrà ser motiu per cancel·lar o deixar

sense efecte la meva sol·licitud sense perjudici que es puguin emprendre les accions

legals procedents.

4. Que el Consell Comarcal del Pla d’Urgell sigui dipositari de les meves dades i les utilitzi
per la finalitat d’aquesta sol·licitud. D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals

i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell , de 27 d’abril del 2016
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals

i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

5. Que aquestes dades podran ser cedides a tercers únicament per a la gestió dels

recursos socials, educatius i/o sanitaris necessaris per a la gestió integral del seu cas, per

ordre judicial i en compliment de la legislació vigent

6. Que no em trobo en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

7. Que accepto el pagament de la part no subvencionada de l’ajut en les condicions
establertes per cada centre escolar en la modalitat de prestació de servei.

8. Que tinc l’obligació de comunicar al centre la no assistència al servei de menjador
amb l’antelació suficient.

, de de 2020

(signatura del sol·licitant) 

Signatura dels altres membres de la unitat familiar majors d’edat (fer constar DNI) 

DNI: DNI: DNI: DNI: 
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PROGRAMA D’AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR PER A NECESSITATS 

SOCIOECONÒMIQUES 

Poden sol·licitar aquest ajut els alumnes als quals no correspon la gratuïtat del servei de 

menjador. Per a l’atorgament de l’ajut es valoraran les condicions econòmiques i familiars. 

L’Import de l’ajut anirà en funció de les disponibilitats pressupostàries. 

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

- Original i fotocòpia del DNI dels pares o tutors del sol·licitant o, si és estranger, targeta de 
residència en vigor.

- Original i fotocòpia de la declaració de renda de l’any 2019, de tots els fulls.  En cas de no 
tenir- ne o no estar obligat a presentar-la serà necessari:

• Certificat de retencions de IRPF emès per l’empresa de l’any 2019.
• Informe de vida laboral de l’any 19/20, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social.
• Certificat  de  rendiments  nets  de  les  quanties  ingressades  (interessos) en entitats

financeres de l’any 2020.
- En cas que la situació econòmica hagi variat considerablement en relació a l’any anterior es pot
presentar documentació que ho acrediti per què es pugui valorar: certificats OTG, últimes
nòmines...
Si es dona el cas:
- Certificat actualitzat de la RGC de la Generalitat de Catalunya.
- Original i fotocòpia del Títol de família monoparental.
- Certificat que acrediti les circumstàncies físiques o psíquiques de la malaltia o disminució.

     Autoritzo al Consell Comarcal del Pla d'Urgell per a que pugui sol·licitar les meves dades 
esmentades anteriorment a través de ViaOberta (EACAT) o plataformes indicades.

 Denego expressament el meu consentiment perquè el Consell Comarcal del Pla d’Urgell 
obtingui de forma directa aquestes dades esmentades anteriorment i les aportaré personalment.

- Original i fotocòpia del llibre de família (tots els fulls). Només en cas de sol·licituds no
presentades el curs anterior o bé que la situació familiar hagi variat.
- Si es dona la situació familiar de separació de fet, s’haurà de presentar, o bé el document notarial
o fotocòpia dels justificants d’interposició de la demanda o altres documents que demostrin aquesta
situació.
- Si la separació és legal, o bé, hi ha divorci, s’haurà de presentar la fotocòpia de la sentència
judicial que determini aquesta situació, incloent el conveni regulador.

Quan es donin les següents circumstàncies s’haurà de presentar la documentació següent:
- Les famílies monoparentals que no rebin la pensió d’aliments per part del pare/mare hauran de
presentar una còpia de la denúncia d’aquest fet.
- Original i fotocòpia de la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància.
- En grans invalideses i invalideses permanents, certificat de la pensió que es cobra.
- Imprès de matriculació fora de termini.

En el cas de variar durant el curs escolar les dades consignades, la persona sol·licitant està 
obligada a comunicar-ho al Consell Comarcal del Pla d’Urgell. 
La falsedat o omissió de dades comportarà la pèrdua d’ajuts i les accions legals establertes en les 
disposicions Vigents.

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA (A APORTAR PER PART DEL CIUTADÀ)
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