
        
 

SOL·LICITUD D'AJUT  INDIVIDUAL PER A L’ASSISTÈNCIA A MENJADORS  ESCOLARS D'EDUCACIÓ INFANTIL 
(EI) 2n CICLE, EDUCACIÓ PRIMÀRIA (EP) I (ESO)  PER AL CURS 2018/2019 

 
 

CENTRE EDUCATIU:  

MUNICIPI: 
 

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 

Cognoms  i  nom del pare, mare, tutor o tutor/a 

1r COGNOM 
 

2n COGNOM 
 

NOM 
 

Carrer / Av. / Passeig / etc. Núm. Pis / Porta / etc. Telèfon 

            

NIF / NIE / Passaport País de procedència Municipi Codi postal 

        
   

Autoritza a rebre informació i notificació SMS / Co rreu 
electrònic 

Telèfon mòbil 
 (comunicació via SMS)  Correu electrònic 

SI  �   

Alumne amb necessitats educatives especials:    �   SI �    menys del  60 % de disminució  

 �    igual o més del  60 % de disminució  
 
DADES DELS ALUMNES PER AL QUALS SOL·LICITA L’AJUT                                ESPECIFIQUEU-NE EL CURS 

IDALU 
(Emplenar pel centre escolar)  1r COGNOM 2n COGNOM NOM DATA NAIXEMENT 

CURS 

EI  

 
EP  

 
           /         /  

ESO  

IDALU 
(Emplenar pel centre escolar)  1r COGNOM 2n COGNOM NOM DATA NAIXEMENT 

CURS 

EI  

 
EP  

 
           /         /  

ESO  

IDALU 
(Emplenar pel centre escolar)  1r COGNOM 2n COGNOM NOM DATA NAIXEMENT 

CURS 

EI  

 
EP  

 
           /         /  

ESO  

IDALU 
(Emplenar pel centre escolar)  1r COGNOM 2n COGNOM NOM DATA NAIXEMENT 

CURS 

EI  

 
EP  

 
           /         /  

ESO  

IDALU 
(Emplenar pel centre escolar)  1r COGNOM 2n COGNOM NOM DATA NAIXEMENT 

CURS 

EI  

 
EP  

 
           /         /  

ESO  

 
El/la sotasignat sol·licita un ajut per a l'assistència a menjador escolar i declara que totes les dades assenyalades són 
certes i que accepta les bases de la convocatòria. A més, manifesta expressament el compromís d’assumir el 
pagament de la diferència entre l’ajut atorgat i el preu del menjador, en cas de ser-ne beneficiari, diferència que 
abonarà directament al centre escolar on assisteix el seu fill/a o a l’entitat que gestioni el servei de menjador. 
 
________________________, __________ d ______________ de 2018. 
 
SIGNATURA: 
 
 
 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.  D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, els comuniquem que les dades 
facilitades per vostès seran incorporades a un fitxer i tractades a fi de gestionar de forma adient la sol·licitud d’ajuts corresponent a aquest programa. Les dades són 
confidencials i d’ús exclusiu del responsable del fitxer, CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP, amb domicili a 43202 Reus (Tarragona), Doctor Ferran, 8. 
Igualment, posem en el seu coneixement el dret que l’assisteix d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pel que fa a les dades que consten en l’esmentat fitxer en 
els termes establerts a la legislació vigent. 
 
 



 
 
 

           
 
 

EMPLENAR OBLIGATÒRIAMENT: Dades de la unitat famili ar 
 
 
La persona o les persones que signen aquest document autoritzen el Departament d’Ensenyament i el Consell 
Comarcal del Baix Camp a sol·licitar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària, informació de naturalesa 
tributària per al reconeixement, seguiment i control de l’ajut individual per a l’assistència al menjador escolar 
d’educació infantil 2n cicle, primària i ESO, per al curs 2018-2019, el beneficiari o possible beneficiari del qual serà 
l’alumne/a que figura en aquesta sol·licitud. 
 
Aquesta autorització s’atorga a l’efecte del reconeixement, seguiment i control dels ajuts abans esmentat/s, i 
d’acord amb la Disposició Addicional Quarta de la Llei 40/1998 de 9 de desembre per la qual es permet, amb 
l’autorització prèvia de l’interessat, la cessió de les dades tributàries que necessitin les administracions públiques 
per al desenvolupament de les seves funcions. 
 
INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA AUTORITZADA: DADES QUE DISPOS A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST 
SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES DE L’EXERCI CI 2017. 

DADES DELS MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR DEL SOL·LICITANT DE L’AJUT ESMENTAT, QUE 
AUTORITZEN (únicament majors de 16 anys). 
 

PARENTIU 
(1) 1r i 2n COGNOMS NOM NIF / NIE SIGNATURA 

PARE / TUTOR     

MARE / TUTORA     

     

     

     

     

(1) pare, mare o tutor i altres membres de la unitat familiar majors de 16 anys. 

 
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 del Baix Camp o el Departament d’Ensenyament i/o d’altres administracions puguin sol·licitar a 
l’Agència Tributària les dades relatives a la renda i el patrimoni familiar. L’autorització concedida per cadascuna de 
les persones que signen aquesta autorització i que és necessària per poder tramitar l’ajut, pot ser revocada en 
qualsevol moment mitjançant escrit tramès al Consell Comarcal del Baix Camp (C/ Dr. Ferran, 8 43202 Reus) 
 
 
_______________________, __________ d _______________ de 2018. 
 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a________________________________________ 
 

SIGNATURA: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

        
 

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA QUE CAL PRESENTAR PER A TO TES LES SOL·LICITUDS 
 

�  Volant de convivència  actual del domicili on resideix l’alumne/a, expedit per l’Ajuntament del municipi. 
 

�  Fotocòpia del NIF o NIE  de TOTS els membres de la unitat familiar. En cas de no disposar-ne, caldrà adjuntar 
còpia del passaport o del certificat de naixement. 
 

�  Fotocòpia del llibre de família  de totes les pàgines emplenades. En cas de no disposar-ne, caldrà presentar 
certificats de naixements. 
 

 

Documentació acreditativa d’ingressos familiars act uals de tots els membres de la unitat familiar majo rs de 16 anys  
 

Ingressos contributius : 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 del Baix Camp o el Departament d’Ensenyament pugui sol·licitar a 
l’Agència Tributària dades relatives a la renda 2017 i al patrimoni familiar. 
 

Ingressos no contributius : en el cas que algun membre de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés 
corresponent a rendiments no contributius i, en el supòsit de no estar obligat a presentar la declaració de l’IRPF de 
l’exercici 2017 per resultar-ne exclòs, caldrà aportar la documentació següent corresponent a l’exercici de 2017: 
 

�  Fotocòpia de l’informe  de vida laboral  actualitzat a 2017, emès per la Seguretat Social. 
 

�  Certificat d’imputacions íntegres de l’exercici 2017, expedit per l’Agència Tributària. 
 

�  Les persones en situació d’atur : certificat actualitzat del Servicio Público de Empleo (SEPE), en què 
consti si durant l’any 2017 va percebre la prestació d’atur i la seva quantia. 

 

�  Les persones que percebin la Renda Mínima d’Inserció : certificat acreditatiu de l’import total percebut 
durant l’any 2017. 

 

�  Els pensionistes : certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i de la seva quantia corresponent a 
l’any 2017. 

 

En la resta de situacions no previstes anteriorment, el nivell de renda s’haurà d’acreditar mitjançant qualsevol altra 
documentació fefaent que serà valorada pel Consell Comarcal del Baix Camp. 
 
 

ALTRES DOCUMENTS SOCIALS 
 

Si es vol gaudir d’una valoració addicional en el barem de l’ajut, s’haurà de justificar la documentació acreditativa de 
trobar-se en alguna de les situacions següents, si s’escau: 
 

�  Família nombrosa general : caldrà aportar fotocòpia del carnet o títol de família nombrosa vigent. 
 

�  Família nombrosa especial : caldrà aportar fotocòpia del carnet o títol de família nombrosa vigent. 
 

�  Monoparental  general: caldrà aportar fotocòpia del carnet o títol de família monoparental vigent. 
 

�  Monoparental especial: caldrà aportar fotocòpia del carnet o títol de família monoparental vigent. 
 

�  Infants en acolliment en la unitat familiar: caldrà aportar fotocòpia de la resolució de la DGAIA. 
 

�  Discapacitat de l’alumne o germans : caldrà aportar fotocòpia de la resolució del CAD.  
 

� Redistribució equilibrada d’alumne NEE: no necessita acreditació per part del sol·licitant. 
 

� AJUTS DE LLOGUER a l’habitatge:  resolució de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en concepte de subvenció 
per pagar el lloguer a arrendataris amb risc d’exclusió social per motius residencials. 
 

� Distància igual o superior a 3 km des del domicili on resideix l’alumne fins al centre:  caldrà aportar certificat 
de l’Ajuntament 
 

� En cas de divorci o separació legal dels pares: cal presentar còpia de la sentència de separació o divorci i/o 
conveni regulador. En cas que estigui en tràmit, presentar la fotocòpia d’interposició de demanda o document notarial. 
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 el no cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual 
s’inclourà dins del còmput de la renda familiar. 
 

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. 
 

� Pla d’intervenció o de treball amb Serveis Socials:  caldrà informe social.  
 
 



        
 
 

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS 
 
TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS : 
 
El termini de presentació de les sol·licituds és el 31 de maig  i s’hauran de lliurar al centre educatiu  que correspongui a 
l’alumne/a. 
 
Els centres educatius   hauran de presentar al registre general del Consell Comarcal del Baix Camp  les sol·licituds, juntament 
amb la documentació  corresponent, abans del 8 de juny . 
 
 
RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ 
 
La resolució d’atorgament es comunicarà als centres educatius durant el mes de setembre . 
 

Les famílies beneficiàries podran rebre també comunicació de l’atorgament a través de mitjans electrònics, si se’n facilita 
l’autorització. 
 
 
FORA DE TERMINI 
 
Les sol·licituds que arribin al Consell Comarcal del Baix Camp més enllà dels dies fixats com a data límit seran tractades com a 
fora de termini i seran valorades si la disponibilitat econòmica, desprès d’atendre les presentades dins el termini, ho permet i 
sempre que compleixin la resta de requisits següents: 
 
a) Alumnes de nova matriculació . S’admetran les sol·licituds corresponents a noves matrícules fins al 30 de setembre de 
2018 i, amb posterioritat a aquest termini, fins a 30 dies naturals posteriors a la data de matriculació. En aquests casos, les 
famílies presentaran al registre general del Consell Comarcal del Baix Camp la sol·licitud juntament amb el resguard de 
matrícula, on s’especifiqui la data de la matrícula. 
 
b) Casos derivats des dels Serveis Socials  degudament justificats, amb informe de risc social. 
 
c) Alumnes de P3 . Disposaran per presentar la sol·licitud fins al dia 30 de setembre de 2018 , sempre i que no es tinguin 
germans i/o germanes al mateix centre. 
 
 
PUNTUACIÓ ECONÒMICA  
 
S’entén per unitat familiar de convivència aquelles persones que consten en el certificat de convivència i que conviuen en un 
mateix domicili. En aquest sentit, a efectes de la puntuació econòmica són membres computables de la unitat familiar el pare, la 
mare, el tutor/a legal, l’alumne beneficiari i els germans menors de 16 anys. En cas de viduïtat, divorci o separació legal o de fet 
dels pares, tindrà la consideració de membre computable el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació que consti en el 
certificat de convivència. 
 
Només podran accedir a aquesta línia d’ajuts aquelles famílies els ingressos de les quals durant l’any 2017, com a unitat familiar, 
es trobin en les circumstàncies següents: 
 

• El llindar es calcularà en funció dels membres de la unitat familiar i per la agregació de les unitats de consum que es 
detallen a continuació: 

 
- Primer adult (sustentadors principal): 9.667,30 € 
- Segon adult (sustentadors principal): 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 € 
 
Si la renda familiar anual calculada d’acord amb el que estableixen aquestes bases, no supera aquest llindar, es concedirà un 
ajut de fins a un 50 % del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert per 
Departament d’Ensenyament. 
 

• Si hi ha autònoms a la unitat familiar, que no tinguin un volum de negoci superior a 155.000 €. 
 

• No tenir uns rendiments nets reduïts del capital mobiliari, calculats d’acord amb les bases, superiors a 1.700 €. 
 
 
COMPACTACIÓ DELS AJUTS MENJADOR 
 
Els beneficiaris d’un ajut parcial de menjador escolar, que inicialment es fixa en la quantitat de 3,10 € / dia, com a màxim, podran 
demanar, excepcionalment, fins el mes de desembre, compactar l’aprofitament d’aquest ajut , sempre que l’assistència al 
menjador es distribueixi de manera que l’usuari en faci ús un màxim de 3 dies lectius a la setmana durant tot el curs escolar. 


