CONVOCATÒRIA D’AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR. CURS 2017-18
INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES

El text íntegre de les bases de la convocatòria es pot consultar a la pàgina web del Consell Comarcal de la
Terra Alta www.terra-alta.cat

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Els impresos oficials els podeu trobar al vostre centre escolar, al Consell Comarcal i a la pàgina web del
Consell Comarcal de la Terra Alta, www.terra-alta.cat (Subvencions i ajuts > Ensenyament > Sol·licitud
d'ajut econòmic individual per assistència al menjador escolar).
La sol·licitud es presentarà en el centre escolar de matriculació de l’alumne/a. El centre escolar fixarà el
termini per sol·licitar l’ajut. La data límit serà anterior al 26 de maig de 2017.

NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL (NIF)


CONVOCATÒRIA AJUTS CURS 2017-18

Per a la convocatòria d’ajuts de menjador escolar del curs 2017-18, es demana que es presenti el NIF o
DNI/NIE de l’alumne/a sol·licitant de l’ajut. En el cas que no el tingui, i de manera excepcional, s’acceptarà
el llibre de família i/ el certificat de naixement.


CONVOCATÒRIA D’AJUTS CURS 2018 -19 (OBLIGATORI)

A partir de les convocatòries d’ajuts del curs 2018-19 i següents, de forma obligada, tot l’alumnat per a qui
es vulgui sol·licitar ajut de menjador haurà de disposar de NIF o DNI/NIE.
L’ALUMNE/A sol·licitant haurà de presentar el DNI o el NIE, però si no estan en l’obligació de tenir-ne, es
poden treure el NIF (document de caràcter general i gratuït que hauran de tramitar a l’Agència Tributària
(AEAT), demanant cita prèvia i presentant el passaport i/o el llibre de família. Adjuntem enllaç informatiu:
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Ciudadanos/Inf
ormacion/NIF_de_personas_fisicas.shtml

COMUNICACIONS
Els interessats podran autoritzar la comunicació a través de mitjans electrònics (plataforma de comunicació
electrònica e-NOTUM) en signar el full de sol·licitud d’ajut. Hauran d’indicar una adreça de correu electrònic i
un número de telèfon mòbil, on el Consell Comarcal els enviarà les notificacions que es puguin generar
durant la tramitació de l’ajut (requeriment de documentació,...).
La resolució de concessions i denegacions de l’ajut es publicarà a l’e-tauler d’anuncis del Consell Comarcal
(https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=8103790004) i aquesta substituirà la notificació individualitzada.

Aquesta resolució es comunicarà també als centres educatius.
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