
 
 CONSELL COMARCAL 

DEL MONTSIÀ  

 
SOL·LICITUD D’AJUT. CURS 2016-2017  
 
Sol·licituds presentades per família i centre: ______      
Nom de l’escola/institut:  ________________________________________________________________ 
  

1. Tipus d’ajut (no el marqueu si el tipus d’ajut el teniu gratuït) 
   

 MENJADOR                     DESPLAÇAMENT  
 

2. Dades de l’alumne/a sol·licitant i de la persona  responsable: 
Nom de l’alumne/a sol·licitant: Cognom 1 de l’alumn e/a sol·licitant: Cognom 2 de l’alumne/a sol·licita nt: DNI/NIE/NIF alumne/a sol·licitant: 

Data de naixement:                             
 Sexe: home    dona   IDALU (Codi identificador de l’alumne/a): Nacionali tat: 

Marqueu el curs que realitzareu al 2016-2017: 

Llar d’infants          Educació infantil (EINF):  P3   P4   P5               Educació primària (EPRI): 1r  2n  3r  4t  5è  6è                                                  

 

Educació secundària (ESO):  1r   2n   3r  4t                                       Educació espec ial (EE):                                                                                                                                                  
Nom del pare/mare/tutor/tutora:                               Cognom 1 del pare/mare/tutor/tutora Cognom 2 del pa re/mare/tutor/tutora DNI/NIE: 

Adreça: Tel.: Mòbil: 

Nom complet via (C/, Pl, Av, Pol, Pda) 
 

Núm.: Esc.: Pis: Porta: 

Població: Municipi: CP: 

Adreça electrònica familiar: 

 
Si sol·liciteu ajut de menjador , marqueu amb una X els dies que en fareu ús:    dl     dt     dc     dj     dv  
 

3. Altres dades educatives 
- Vàreu sol·licitar ajuts educatius del Consell Com arcal del Montsià el curs 2015-2016?  Sí   No    

- Teniu altres germans/es que assistiran el curs 20 16-2017 a llars d’infants o cursaran EINF, EPRI o E SO? Sí   No           Quants?   

               

 Nom del 
germà/ana  

Cognom 1 
germà/ana  

Cognom 2 
germà/ana  

Curs Centre escolar Municipi 

1       
2       
3       
4       
 

- Teniu altres germans/es que cursaran ensenyaments  postobligatoris (PQPI, batxillerat, FP o ensenyame nt universitari), el curs 2016-2017? Sí   No   Quants?  
 Nom del 

germà/ana  
Cognom 1 
germà/ana  

Cognom 2 
germà/ana  

Curs Centre escolar Municipi 

1       
2       
 

4. Condicions geogràfiques  (distància mínima 3 quilòmetres)  
- Distància del domicili al centre escolar (només en un sentit) : Km _________                                           -   Quants de viatges feu al dia?  ___________                        
 

- L’alumne/a sol·licitant farà ús del menjador escola r?  Sí   No    
               

 
5. Rendes a l’estranger 

Algun membre de la unitat familiar obté rendes a l’ estranger? Sí   No    
 
En cas afirmatiu, consigneu la quantitat en la mone da que correspongui, segons el país en què les hàgi u percebut, i justifiqueu-ho documentalment:....... ................... 

 
6. Dades familiars  (marqueu amb una X si esteu en alguna d’aquestes si tuacions, que cal que justifiqueu documentalment)  
Família monoparental             Família nombrosa             Alumne sol·licitant o germans amb disminució 

intel·lectual, física o sensorial              
Condició de família acollidora   

 
7. Família atesa pels serveis socials bàsics  
La família declara que és atesa pels serveis social s bàsics del municipi:    Sí      No    
 
En cas afirmatiu la família autoritza al Consell Co marcal a consultar la informació necessària per a v alorar i complementar la sol·licitud d’ajut.    

 
 
 
 

Termini de presentació:  
- Menjador i desplaçament:  

4 de juny de 2016 
 

Exp.  

Reservat per al CC Montsià



 
 
 

 
 

Les persones incloses a la unitat familiar d’aquesta sol·licitud declaren sota la seva responsabilitat que les dades incorporades en aquesta 
sol·licitud s’ajusten a la realitat i, amb la seva signatura, autoritzen al Consell Comarcal del Montsià i al Departament d’Ensenyament a obtenir 
les dades necessàries per a valorar la sol·licitud, d’acord amb els criteris establerts en les bases de convocatòria (que podeu consultar a la 
web del Consell Comarcal del Montsià www.montsia.cat), a d’altres administracions. Així mateix, autoritzen l’Ajuntament del municipi on 
resideixen a facilitar informació al Consell Comarcal sobre la unitat de convivència d’aquesta sol·licitud. La presentació de la sol·licitud implica 
l’autorització per tal que el Consell Comarcal pugui traslladar la documentació necessària a altres Consells receptors, en el cas que hi hagi un 
trasllat de l’alumne i que s’hagi sol·licitat l’ajut de menjador. 
 
La persona sol·licitant i la resta de membres de la unitat familiar declaren: 

1. Que accepten les bases de la convocatòria per a la qual sol·liciten l’ajut. 
2. Que queden assabentades que la inexactitud de les circumstàncies declarades donarà lloc a la denegació o revocació de l’ajut. 
3. Que l’obtenció d’un ajut educatiu no pressuposa l’obtenció d’ajuts en cursos posteriors.  

 
8. Persones que formen part de la unitat familiar, incl òs l’alumne/a sol·licitant  

Nom Cognom 1 Cognom 2 Data naixement Parentiu  
(respecte a l’alumne/a) 

DNI/NIE Signatura 

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 

    

 
__________________________, ______ d ______________________ de 2016 
(Lloc i data) 
 

9. Documentació que s’adjunta  (obligatòria) 
    
     Fotocòpia del DNI/NIE/NIF vigent de l’alumne/a sol·licitant.  
       *En el cas d’aportar fotocòpia del NIF o el certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea, caldrà adjuntar fotocòpia de passaport o document on consti la fotografia. 
 

  Fotocòpia del DNI o NIE vigent dels pares o progenitors o tutoria legal o relacions anàlogues i germans solters de l’alumne/a sol·licitant de menys de 25 anys 
que convisquin al domicili familiar i els de més edat quan es tracti de persones amb  disminució física, psíquica o sensorial, així com les persones 
ascendents dels pares que justifiquen la seva residència al mateix domicili que els anteriors. 

       *En el cas d’aportar el certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea, caldrà adjuntar fotocòpia de passaport o document on consti la fotografia. 
          
      Informació sobre el codi identificador únic IDALU de l’alumne sol·licitant.  
 
     Documentació específica  (cal adjuntar-la en cas de complir la condició que s’esmenta). 
     En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no contributius, caldrà aportar la següent 

documentació, en funció de la font o fonts d’ingressos: 

- Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social. 

- Les persones en situació d'atur: certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la Generalitat, en què consti si es percep la prestació d'atur i la seva 

quantia.  

- Les persones que percebin la Renda Mínima d'Inserció: certificat acreditatiu actualitzat. 

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

 
     En el cas que l’alumne/a o algun dels germans tinguin una disminució intel·lectual, física o sensorial, s’ha de presentar la resolució corresponent o targeta 

acreditativa d’aquesta situació, emesa pel Departament de Benestar Social i Família o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. 
 
       En el cas de famílies monoparentals, és a dir, on només hi ha un dels progenitors, cal acreditar l’estat civil mitjançant el carnet de família monoparental i el 

conveni regulador de les sentències de separació o divorci sobre les obligacions amb els fills, … i en cas justificat amb d’altra documentació acreditativa. 
 
       En el cas de famílies nombroses, cal acreditar-ho mitjançant el carnet de família nombrosa, emès pel Departament de Benestar Social i Família. 
 
      En el cas de tenir reconeguda la condició de família acollidora cal aportar la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.          
 
      Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de 

necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l’alimentació, el vestit i l’allotjament. 
 
     En el cas d’ajuts de menjador i desplaçament : certificat de la distància existent entre el domicili familiar i el centre educatiu de referència, en un sentit, 

emès per l’Ajuntament, sempre i quan residiu a més de 3 km de distància. En el cas que visqueu en disseminats cal aportar les dades sobre el polígon i la 
parcel·la on està ubicat (si heu presentat aquesta documentació al Consell Comarcal en cursos anteriors i continueu residint al mateix domicili no cal que 
aporteu aquesta documentació). El Consell Comarcal podrà efectuar comprovacions respecte a les distàncies justificades en casos de dubte. 

 

 
Les dades de caràcter personal que ens heu proporci onat seran tractades i incorporades en un fitxer re sponsabilitat del CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ . Co nforme al 
que es disposa en els ar ticles 15 i 16 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 d e desembre, de protecció de dades de caràcter perso nal; us informem que podeu exercir els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la  plaça de Lluís Companys, s/n, 43870 AMPOSTA o bé a  educacio@montsia.cat  



 
 

CONSELL COMARCAL 
DEL MONTSIÀ  

 
SOL·LICITUDS D’AJUTS EDUCATIUS. CURS 2016-2017 

 
INSTRUCCIONS PER FORMALITZAR LA SOL·LICITUD 
 
1. Llindars econòmics a tenir en compte per a prese ntar la sol·licitud d’ajuts 
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): 9.767,40 €. 
- Segon adult (sustentadors principals): 3.906,00 €. 
- Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals (avis): 1.953,00 €. 
- Per cada fill/a de la unitat familiar: 1.465,00 € 
 
Si la renda familiar anual de l’any 2015, calculada d’acord amb el que estableixen les bases, no supera aquest llindar, es concedirà un ajut de fins al 50 % del cost del servei de menjador, 
que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament. Aquelles sol·licituds que estiguin per sobre d’aque st llindar, constaran com a denegades . 

 
Es denegarà l’ajut, qualsevol que sigui la renda familiar calculada segons el que s’estableix en aquesta base quan el valor dels elements indicatius del patrimoni del conjunt dels membres 
computables de la unitat familiar, l’any 2015, superi algun o alguns dels llindars següents: 
 
• Llindar de volum de negoci: es denegarà l’ajut sol·licitat quan les activitats econòmiques de les quals siguin titulars els membres computables de la unitat familiar tinguin un total d’ingressos 

procedents d’activitats econòmiques en estimació directa o en estimació objectiva i/o ingressos procedents d’una participació del conjunt dels membres computables igual o superior al 
cinquanta per cent en activitats econòmiques desenvolupades a través d’entitats sense personalitat jurídica o en qualsevol altra classe d’entitat jurídica, un cop aplicats als ingressos totals de 
les activitats el percentatge de participació de les mateixes, superior als 155.000,00 euros. 

 
• Llindar de rendiments patrimonials: la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyent als membres 

computables de la família, excloent les subvencions rebudes per a l’adquisició o rehabilitació de l’habitatge habitual i, en el seu cas, la renda bàsica d’emancipació, no podrà superar els 
1.700,00 euros. 

 
No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500,00 € dels premis, en metàl·lic o en espècie, obtinguts per la participació en jocs concursos, rifes o 
combinacions aleatòries. 
 
Tampoc es tindran en compte aquelles prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, 
urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l’alimentació, el vestit i l’allotjament que hagin estat degudament acreditades. 
 
Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la normativa de l’impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de desembre de 2015. 
 

• La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes que pertanyin als membres computables de la unitat familiar, exclòs l’habitatge habitual, no pot superar els 42.900,00 euros. En el cas 
d’immobles en què la data efecte de la darrera revisió cadastral estigui compresa entre l’1 de gener de 1990 i el 31 de desembre e 2002, es multipliquen els valors cadastrals per 0,49. En el cas 
que la data de revisió sigui posterior al 31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es multipliquen pels coeficients següents: 

 Per 0,43 els revisats el 2003. 
 Per 0,37 els revisats el 2004. 
 Per 0,30 els revisats el 2005. 
 Per 0,26 els revisats el 2006. 
 Per 0,25 els revisats el 2007. 
 Per 0,25 els revisats el 2008. 
 Per 0,26 els revisats el 2009. 
 Per 0,28 els revisats el 2010. 
 Per 0,30 els revisats el 2011. 
 Per 0,32 els revisats el 2012. 
 Per 0,34 els revisats el 2013. 
 Per 0,36 els revisats el 2014. 
 Per 0,38 els revisats el 2015. 
   
• La suma dels valors cadastrals de les finques rústiques que pertanyin als membres computables de la unitat familiar no podrà superar 13.130,00 euros per cada membre computable. 
 
• A efectes del còmput del valor dels elements a que es refereixen els apartats anteriors, es deduirà un 50 % del valor d’aquells que pertanyin a qualsevol membre computable de la família, 

exclosos els sustentadors principals. 
 
• Es deduirà de la renda familiar la quantitat de 500,00 € per motius de durada del desplaçament i distància, quan concorrin les situacions següents: 

o Que l’alumne es desplaci en vehicle un mínim de 3 km o el desplaçament tingui una durada superior a 25 minuts des del seu domicili familiar i on té la seva residència 
habitual fins al centre on està escolaritzat. 

o Que l’alumne estigui escolaritzat en el centre determinat pel Departament d’Ensenyament o el més proper al seu domicili familiar. En aquest sentit, en el cas de 
l’educació primària es consideraran centres proposats pel Departament els inclosos en l’àrea d’influència determinada i pel que fa a l’educació secundària obligatòria, es 
considerarà com a centre proposat, aquell que li correspon, per la Resolució d’adscripció. En cas que el Departament hagi derivat l’alumne a un centre diferent, per 
manca d’oferta educativa, també s’entendrà que aquest centre és el proposat pel Departament.  

o No tenir el servei de transport escolar amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït. 
 
2. Dades de la unitat  familiar 
Són membres computables de la unitat familiar a efectes d’ajut: 

• Pare, mare, o tutor/a legal, o relacions anàlogues o persona encarregada de la guarda i custòdia del menor. 
• Alumne/a sol·licitant. 
• Germans solters menors de 25 anys que hi convisquin.  
• Germans més grans de 25 anys amb disminució física, psíquica o sensorial. 
• Ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors. 

 
En cas de divorci o separació legal o de fet, no és membre computable l’excònjuge que no convisqui amb l’alumne/a sol·licitant (malgrat que se n’hagi d’incloure la contribució econòmica). 
Tanmateix, es considera membre computable el nou cònjuge o unit per relació anàloga, i també les seves rendes 
 
Cal detallar les dades personals de tots els membres de la família que resideixin al mateix domicili i s’ha de posar, obligatòriament, la informació següent: 

• Nom i cognoms 
• Data de naixement 
• DNI/NIE/NIF 
• Parentiu respecte a l’alumne/a sol·licitant 
• Signatura 

 
Cal que la sol·licitud estigui signada per la persona responsable de la sol·licitud i tots els membres computables de la família, d’acord amb el que s’ha especificat més amunt. 
 
3. Situacions específiques 
Cal emplenar-les si es compleix alguna de les situacions ressenyades. Cal marcar amb una X les que corresponguin i adjuntar la documentació justificativa que s’especifica. 

 
Per a tenir més informació cal que consulteu les ba ses de convocatòria dels ajuts educatius que podreu  trobar a la web del Consell 
Comarcal del Montsià www.montsia.cat   

 
RESGUARD DE PRESENTACIÓ        
Sol·licitud d’ajuts educatius del Consell Comarcal Montsià, curs 2016-2017.                Segell del centre educatiu 
 

 MENJADOR                     DESPLAÇAMENT  

Nom i cognoms de l’alumne/a...................................................…………………………………....................DNI/NIE/NIF.....……...……………………..……. 
 
 Nom del centre d’estudis………………………………….............………........................…………Data de presentació ........................................................... 

 


