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SERVEI D'ENSENYAMENT
 
1. Dades del/de la sol·licitant:                                                                   
SOL·LICITUD D'AJUT INDIVIDUAL DE MENJADOR ESCOLAR 2019-2020
*Els camps amb asterisc són obligatoris d'emplenar
  2. Dades de/ls l'alumne/a/s pel/s qual/s es sol·licita l'ajut *
 
3. Dades de l'unitat familiar (membres computables: pare/mare/tutors/parella/avis/germans fins a 24 anys que conviuen 
     en el mateix domicili). NO cal posar el nom dels nens/es que demanen la beca.
PARENTIU
DNI/ NIE / ALTRES
NOM I COGNOMS
DATA DE NAIXEMENT
ESTAT CIVIL
Pare/tutor
Mare/tutora
Parella
Les persones sol·licitants i beneficiàries, accepten ser l'encarregat de tractament de les dades personals dels membres de la unitat de convivència relacionats, exclusivament per aquest tràmit, i s'obliguen al compliment de la normativa i legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
 4. Declaració responsable, exclusivament per a la documentació NO econòmica
 
En el cas que el/la sol·licitant vagi presentar la sol·licitud a la convocatòria del curs 2018/19:
 
Si és el cas, cal marcar la casella corresponent per a la seva valoració:
  6. Dades familiars
      
       - DNI / NIE / NIF.                                                                                   - Certificat del Registre Civil (naixement, matrimoni, defunció).
       - Dades relatives a la renda i del patrimoni familiar.               - Títol de família nombrosa.
       - Certificat de pensions públiques exemptes.                           - Títol de família monoparental.
       - Prestacions socials públiques.                                                      - Prestacions per desocupació.
       - Certificat de grau de disminució.                                                - Valors cadastrals.       
       - Volant de convivència.
      - Certificat de prestacions de renda mínima d'Inserció (Renda Garantida de Ciutadania) expedit pel Departament de Treball, on
         aparegui la quantiat rebuda durant l'any 2018.
      - 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 any 2018.
 5. Consulta de dades i documents electrònics entre administracions de tota la unitat familiar
 
Declaro que s'ha informat a tots els membres de la unitat familiar de la consulta de dades i documents electrònics següents:
Les seves dades de caràcter personal són recollides i tractades amb la fi explícita, legítima i determinada en el títol del document i per gestionar la seva sol·licitud en base al Decret 160/1996 pel qual es regula el servei escolar de menjador. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès és l'únic destinatari i, adopta les mesures de seguretat necessàries, d'acord amb la normativa aplicable de la legislació vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal LOPD-GDD 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679. El termini de conservació de les dades és el preceptiu per Llei. El CCAP cedirà les dades a d'altres Administracions Públiques en els termes previstos en la legislació. No hi ha transferència Internacional i s'efectuaran tractaments automatitzats amb la finalitat d'elaborar perfils per poder avaluar la idoneïtat de la concessió de l'ajut. Té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control corresponent. Podrà exercir el seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se dpd@ccapenedes.cat per més informació http://www.ccapenedes.cat/avis-legal
 
 
        Signatura
*Si seleccioneu el camp de suport electrònic, els camps amb  *  són obligatoris d'emplenar.
      Seleccioneu un dels dos formats amb el que voleu rebre les notificacions i/o comunicacions referents a aquest tràmit.
  10. Notificacions i/o comunicacions
 
     Què em sigui concedit l'ajut individual de menjador escolar.
 9. Sol·licito 
              -  Certificat emès per l'escola on consti el codi IDALU de l'alumne/s pel/s qual/s es demana l'ajut.
          -  Llibre/s de família. 
  
         En cas dels menors que no disposen de DNI / NIE o NIF: 
Cal adreçar-se a l'Agència tributària (C /Sant Julià, nº 4 - Vilafranca del Penedès), amb la documentació següent: - Original i fotocòpia del llibre de família (pàgina pares i alumne/s) - Fotocòpia del DNI / NIE del pare / mare o tutor; per tal d'aconseguir aquest document.
 7. Documentació obligatoria per a nous sol·licitants
   (Si tens una pensió no tributable i/o exempta , cal aportar la documentació següent de cadascun dels membres de la unitat familiar): 
         Documentació dades econòmiques no contributives (Renda Garantida de Ciutadania, pensió d'aliments, ...):
           -  Informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social.
           -  Certificat de cotitzacions de l'any 2018, de les persones que estiguin donades d'alta al sistema especial de treballadors de 
               la llar de la Seguretat Social. 
          -  Qualsevol altre document que acrediti ingressos de rendiments no contributius i/o exempts.
        
            - En cas de separació o divorci (No cal la presentació d'aquesta documentació, en el cas que ja la vagi presentar en la
                  convocatòria 2018-2019, i no hi hagin hagut modificacions):
                   + Fotocòpia del conveni regulador de separació presentat al jutjat, la sentència de divorci o l'acta final de mediació del
                       Departament de Justícia on consti l'import mensual a percebre en concepte de manutenció o pensió d'aliments.
                   + 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)
 8. Documentació obligatoria per a TOTES les sol·licituds
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