model 4

TERMINIS D’ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS La família ha de lliurar al centre docent la sol·licitud degudament emplenada
juntament amb la documentació acreditativa. El termini màxim per a lliurar la sol·licitud juntament amb la documentació
corresponent serà el que fixi el centre docent.

Convocatòria
curs 2017-2018
SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ O
EXEMPCIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT
ESCOLAR NO OBLIGATORI ( 1 )

Les escoles presentaran al Registre general del Consell Comarcal d’Osona les sol·licituds junt amb la documentació que
calgui en els terminis següents:
Primer termini Les sol·licituds, junt amb la documentació que calgui, s’han de presentar al Registre general com a molt
tard el 30 de juny de 2017.

(1)

Ompliu una carpeta per família i poseu a dins tota la documentació que adjunteu a la sol·licitud, excepte les famílies que hagueu sol·licitat ajut de
menjador el curs 2017-18, en aquest cas només haureu d’omplir les dades de la pàgina 1 i signar la sol·licitud.

NOM DE L’ESCOLA

MUNICIPI

S’entén per unitat familiar de convivència aquelles persones que conviuen en un mateix domicili i que consten en el volant de
convivència actual expedit per l’ajuntament. En aquest sentit, a efectes de la puntuació econòmica són membres computables de la
unitat familiar el pare, la mare, el/la tutor/a legal, l’alumne/a beneficiari/ària i els/les germans/anes solters/eres menors de 25 anys. En
cas de viduïtat, divorci o separació legal o de fet dels pares, tindrà la consideració de membre computable el/la nou/va cònjuge o
persona unida per anàloga relació que consti en el certificat de convivència.

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms del pare/mare o tutor/a legal
Domicili familiar

NIF/NIE

Població

Telèfon de contacte

Per al càlcul de la renda familiar als efectes d’aquests ajuts, són membres computables els progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona
encarregada de la guarda i protecció del menor, el/la sol·licitant, els/les germans/anes solters/eres menors de 25 anys i que convisquin
en el domicili de la unitat familiar de convivència, o els/les de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o
sensorial, així com els/les ascendents dels pares que justifiquin la residència al mateix domicili que els/les anteriors amb el volant
municipal corresponent.

No obstant això i en referència a aquest darrer supòsit, si la persona que consta en el certificat de convivència no està unida amb una
relació anàloga de parella, els dos convivents hauran de presentar una declaració jurada justificant que no tenen la citada condició i les
raons per les quals conviuen en el mateix domicili.

Correu electrònic
En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de la
beca. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la
renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.

DADES DELS ALUMNES PELS QUALS ES SOL·LICITA L’AJUT
NÚM. IDALU
Cognoms i nom del/s alumne/s

(espai reservat per l’escola)

Curs que farà
el 2017/18

Data de la
matrícula

En els casos de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar únicament: el/la sol·licitant, els seus progenitors,
encara que no convisquin i els/les fills/es comuns.
El llindar de renda es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l’agregació de les unitats de consum
següents:
- Primer adult /sustentadors principals): 9.667,30€
- Segon adult (sustentadors principals): 4.833,60€
- Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.416,80€
- Per cada nen/a de la unitat familiar: 2.900,20€
Només podran accedir a aquesta convocatòria d’ajuts, aquelles famílies que la renda familiar anual corresponent al 2016 no superi
aquest llindar.

___________________________, _____ d ______________________ de 201__

[signatura del pare/mare o tutor/a legal]
La presentació de la sol·licitud implica l’autorització, de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal i/o el
Departament d’Ensenyament puguin sol·licitar a les administracions tributàries i a la resta d’administracions competents les dades relatives a la renda, al
patrimoni familiar, la residència i altres situacions no acreditades, si s’escau, de la persona sol·licitant i de la resta de membres de la unitat familiar, amb la
única finalitat de completar l’expedient.
Us informem que la beca atorgada es comunicarà al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i a l’Agència Tributària.

Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Gestió dels serveis de transport i menjador escolar i ajuts individuals de
menjador i desplaçament, creat pel Consell Comarcal d’Osona amb finalitats de registre i tramitació de dades d'alumnes que sol·liciten
ajuts per al servei de menjador i/o transport escolar. Es podran cedir al Consorci d’Osona de Serveis Socials; ajuntaments de la comarca
d’Osona; Departament d’Ensenyament i entitats del tercer sector que puguin oferir ajudes al col·lectiu afectat. En omplir aquest
formulari, entenem que ens autoritzeu a portar a terme aquest tractament.
PÀG.4 En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés,
rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-vos al Consell (edifici el Sucre, carrer de l’Historiador Ramon d’Abadal i de
Vinyals, núm. 5, 3a planta, de Vic).
Amb la presentació de la sol·licitud el Consell Comarcal d’Osona entén que queda autoritzat a comunicar les dades objecte de
tractament, tant del/de la sol·licitant com de la resta de membres de la unitat familiar, a les administracions públiques i a les entitats
socials de la comarca d’Osona amb l’objectiu de garantir una correcta coordinació entre la xarxa d’agents implicats en la detecció i el
seguiment de situacions d’especial dificultat en l’alimentació i/o atenció d’infants.
La presentació de la sol·licitud implica també 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.

El/la sotasignat/da no autoritza al Consell Comarcal d’Osona i/o al Departament d’Ensenyament a sol·licitar cap de les dades
especificades en el paràgraf anterior. En aquest cas, el/la sol·licitant està obligat/ada a presentar tota la documentació obligatòria
detallada a la pàgina 3 i la declaració de la renda del 2016 o en el seu defecte el certificat d’imputacions íntegres o de renda negativa.
En cas que no s’obtingui l’autorització per realitzar els creuaments caldrà que tots els membres de la unitat familiar aportin la
documentació necessària, expedida pels organismes competents, per tal de determinar la renda familiar, els rendiments patrimonials i el
volum de negoci.

[signatura del pare/mare o tutor/a legal]

PÀG. 1

PÀG. 4

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA A PRESENTAR PER A TOTES LES SOL·LICITUDS

NOVA SOL·LICITUD O RENOVACIONS AMB CANVIS EN LA SITUACIÓ FAMILIAR O

£ Volant de convivència actual expedit per l’ajuntament.

Aquest apartat l’han d’omplir, i presentar la documentació que calgui, totes aquelles famílies que realitzen per primera vegada la

£ En els casos que alguns dels membres de la unitat familiar rebin qualsevol tipus d’ingrés que correspongui a

sol·licitud de bonificació o exempció del transport escolar, o bé aquelles famílies que van sol·licitar-lo el curs 2016-2017 però que
la seva situació familiar hagi canviat.

rendiments no contributius, caldrà aportar la documentació que correspongui a l’exercici de 2016:
·

Les persones que percebin una pensió d’aliments: conveni o sentència de divorci

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA

·

Les persones que percebin la Renda Mínima d'Inserció: certificat acreditatiu de l’import total percebut

£ Fotocòpia del NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar. En cas de no disposar-ne, caldrà presentar

durant l’any 2016
·

còpia del certificat de naixement o bé còpia de totes les pàgines emplenades del llibre de família.

En la resta de situacions no previstes anteriorment, el nivell de renda s’haurà d’acreditar mitjançant
qualsevol altra documentació fefaent.

Si s’escau, s’haurà de justificar la documentació acreditativa de trobar-se en alguna/es de les situacions
següents:

£ Família nombrosa: fotocòpia del títol de família nombrosa o nombrosa especial vigent
£ Família monoparental: fotocòpia del títol de monoparentalitat o monoparentalitat especial vigent
£ Infants en acolliment: fotocòpia de la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la

£ Unitats familiars amb situació de custòdia compartida: conveni o sentència de divorci

Infància i l’Adolescència

£ Discapacitat de l’alumne o d’altres membres de la unitat familiar: fotocòpia del certificat de

* * * * * * * * * * * * *

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

£ Distància al centre escolar: certificat de l’ajuntament en el qual consti la distància entre el domicili
DADES DE LA UNITAT FAMILIAR (membres de la família que consten en el volant de convivència actual)
Es consideren membres computables de la unitat familiar els progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i
protecció del menor, el/la sol·licitant, els/les germans/anes solters/eres menors de 25 anys i que convisquin en el domicili familiar a 31
de desembre de l’any utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els/les de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física,
psíquica o sensorial, així com els/les ascendents dels/de les pares/mares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que les
persones anteriors amb el volant municipal corresponent.

NIF/NIE

Parentiu (1)

Nom i cognoms

i el centre educatiu en un sol sentit de la marxa i en línia recta
£ Certificat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en concepte de subvenció per a pagar el
lloguer a persones arrendatàries amb risc d’exclusió social per motius residencials
£ Situació de risc social: informe emès pels serveis socials municipals
(marqueu amb una X la que correspongui)

* * * * * * * * * * * *

Data de
naixement

RENOVACIÓ DE L’AJUT DE BONIFICACIÓ O EXEMPCIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT
ESCOLAR (SENSE CANVIS)
Aquesta opció només l’han d’omplir aquelles famílies que el curs 2016-2017 ja van sol·licitar la bonificació o exempció del servei
de transport escolar, sempre i quan la seva situació familiar no hagi canviat pel que fa a la presentada en la respectiva
convocatòria. En aquest cas cal signar la declaració jurada següent:

DECLARACIÓ JURADA
El pare, mare o tutor/a legal _________________________________________ amb NIF/NIE ______________
declara sota jurament que la documentació que es va presentar en l’anterior convocatòria del curs escolar 20162017 és vigent i que aquesta no ha sofert cap tipus de canvi.
___________________________, _____ d ______________________ de 201__

(1)

Parentiu: pare, mare, germà/ana, avi/a, etc

[signatura pare, mare o tutor/a legal]

PÀG. 2

PÀG. 3

