
 
 
 

CURS 2019-2020 
SOL·LICITUD D’AJUTS PER ALUMNES NO OBLIGATORIS 

(AMB OFERTA EDUCATIVA EN EL SEU MUNICIPI DE RESIDÈNCIA)  
 

 
 
NOM CENTRE ESCOLAR _________________________________________________CURS ___________ 
 
NOM ALUMNE________________________________________________________________________ 
 
DNI ALUMNE____________________________________ IDALU________________________________ 
 
DATA NAIXEMENT__________ ADREÇA ____________________________________________________ 
 
CP _______________  MUNICIPI __________________________________________________________ 
 
TELÈFON ____________________ ADREÇA ELECTRÒNICA _____________________________________ 
 
 
MARQUEU EL TIPUS D’AJUT QUE SOL·LICITEU 

 
TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU 
RUTA: ____________________________________________________ 
ÚS DEL TRANSPORT:  MATÍ DIES____________________________________________________ 
   TARDA DIES____________________________________________________ 
 
Es podrà fer ús d’aquest servei sempre i quan hi hagi places lliures.  
S’haurà d’abonar al Consell Comarcal del Solsonès el preu d’1,5 € per alumne/dia, el 2n germà 1 €/dia i a 
partir del 3r germà 0,5 €/dia. 
En cas que no utilitzi el transport durant un període consecutiu de 15 dies, sense justificar, es donarà de 
baixa del servei per a la resta de curs escolar.  
 
AJUT INDIVIDUAL DE DESPLAÇAMENT (Es valorarà per raons socioeconòmiques i per alumnes geogràfics 
de més de 3 km) 
Quilòmetres des del domicili fins al centre escolar (només anada) ________________ 
Quilòmetres des del domicili fins a la parada de transport escolar (només anada) ____________ 
 
MENJADOR. Es valorarà si es tramita per raons socioeconòmiques o geogràfiques (més de 3 km del 
domicili a l’escola)  
 
 
DADES BANCÀRIES  

 
IBAN  
_ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _  _ _ _ _ 
         
 

Segell entitat bancària 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DADES FAMILIARS 

 

NIF/NIE  Cognoms i nom Data 
naixement 

Signatura 
(només els majors de 16 

anys) 

 Pare    

 Mare    

     

     

     

     

Les persones que consten a la sol·licitud DECLAREN SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 

 

- Que accepten les bases de la convocatòria per a la qual sol·liciten l’ajut 

- Que totes les dades incorporades a la present sol·licitud s’ajusten a la realitat i que queden assabentats que la 

inexactitud de les circumstàncies declarades podrà dona lloc a la denegació o revocació de l’ajut 

- Que autoritzen al Consell Comarcal del Solsonès i al Departament d’Ensenyament a obtenir, a través de les 

administracions tributàries corresponents, les dades necessàries per determinar la renda i patrimoni familiar a efectes de 

tots els membres de la unitat familiar 

- Que autoritzen al Consell Comarcal del Solsonès a cedir les dades de la persona sol·licitant a l’escola i a l’ajuntament on 

consti l’alumne, amb la finalitat de gestionar l’ajut sol·licitat 

- Que tenen coneixement que, en cas d’obtenir un altre ajut pel mateix concepte procedent de qualsevol altra 

administració, hauran de comunicar-ho al Consell Comarcal del Solsonès 

- Que autoritzen als Serveis Socials Bàsics a coordinar-se amb aquelles entitats o institucions que considerin adients 

- Que si obtenen rendes de l’estranger, cal consignar-ho a continuació, indicant la quantitat en la moneda corresponent i 

justificar la percepció: ......................................... 

- Que vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquest tràmit 

 
 

 
____________ , _____ de ________________ de 2019 

 
En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter  personal, per la present autoritza  que les dades personals facilitades siguin 
incorporades en un fitxer denominat ajut individual de menjador escolar responsabilitat del Consell Comarcal del Solsonès. 
La finalitat d’aquest tractament és la de sol·licitar l’ajut individual de menjador escolar i altres assimilables. Aquestes dades no seran transmeses a 
terceres persones i seran conservades sempre que sigui legítim per a la finalitat per a la qual es van captar. 

 
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del 
tractament o oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin al consell@elsolsones.cat 
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-se en 
contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a dpd@elsolsones.cat 
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Documentació: 

 
Documentació obligatòria: 

 Sol·licitud degudament omplerta. S’haurà de declarar el nombre de membres 
de la unitat familiar que conviuen en el mateix domicili i haurà d’estar signada per tots 
els membres de la unitat familiar majors de 16 anys. 

 Informe de residència habitual de dilluns a divendres (original o còpia 
compulsada) que inclogui la relació dels membres de la unitat familiar que conviuen en 
el mateix domicili, indicant nom, cognoms i NIF/NIE, si s’escau, de cadascun d’ells. 

 NIF/NIE. En cas de no disposar-ne, caldrà adjuntar còpia del passaport o còpia 
del certificat de naixement, o bé, còpia de totes les pàgines emplenades del llibre de 
família. 

 Documentació acreditativa dels ingressos familiars actuals de tots els membres 
de la unitat familiar majors de 16 anys. 

 IDALU del sol·licitant (és el codi identificador únic que s’assigna a cada alumne, 
dins el Registre d’alumnes que ha creat el Departament d’Ensenyament). En cas de no 
conèixer-lo, la família pot demanar-lo al centre educatiu. 
 
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 2018, en funció de la font o fonts d’ingressos, que es 
relaciona: 

 Informe de vida laboral actualitzat. 
 Les persones en situació d’atur: certificat actualitzat del Servicio Público de 

Empleo Estatal (SEPE), en què consti si es percep la prestació d’atur i la seva 
quantia. 

 Les persones que percebin la Renda Garantida de Ciutadania: certificat 
acreditatiu actualitzat. 

 Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i de la seva 
quantia actualitzada. 

 En cas de rebre ingressos de l’estranger cal justificar-los. 
 
 
Documentació complementària: 

 Pensió d’aliments, que s’acredita amb fotocòpia de la sentència de separació, 
divorci i/o guàrdia i custòdia o acta final de mediació del Departament de 
Justícia i rebuts d’aquesta pensió de l’any 2018. 

 Fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent. 
 Fotocòpia del carnet de monoparentalitat vigent. 
 Fotocòpia de la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la 

Infància i l’Adolescència. 
 Fotocòpia del certificat de discapacitat (CAD)  
 Certificat de l’ajuntament acreditatiu de la distància entre el domicili i el centre 

docent de l’alumne. 
 Certificat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

 
L’omissió d’aquesta documentació implicarà la no acreditació de la situació i, 
conseqüentment, no es tindrà en compte en la valoració de l’ajut. 

 

 


