
 

  
  

 

           
ANNEX 2 : SOL·LICITUD D'AJUT INDIVIDUAL DE MENJADOR  A CENTRES EDUCATIUS D'EDUCACIÓ 

INFANTIL (EI), EDUCACIÓ PRIMÀRIA (EP) I EDUCACIÓ SE CUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)   
PER AL CURS 2021/2022 (ordinària) 

  

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 / Avinguda / Passeig / etc.  Núm.  Pis / Porta / etc.  Telèfon  
      

   
NIF / NIE   País de procedència  Municipi   Codi postal  

                 

      
Autoritza a rebre informació i notificació per 
SMS / Correu electrònic  

Telèfon mòbil  
(comunicació via SMS)  

Correu electrònic  
 (LLETRA MAJÚSCULA) 

SI   �      

  
 DADES DE L’ALUMNAT PER AL QUAL SOL·LICITA L’AJUT    

 
IDALU 

 

 
 

NIF/NIE 
 
1r COGNOM 

 
2n COGNOM 

 
NOM 

DATA 
NAIXEMENT 

CURS 

EI  

(Emplenar pel centre educatiu)  
EP    

           /         /  
ESO  

 
IDALU 

 

 
 

NIF/NIE 
 
1r COGNOM 

 
2n COGNOM 

 
NOM 

DATA 
NAIXEMENT 

CURS 

EI  

(Emplenar pel centre educatiu)  
EP    

           /         /  
ESO  

 
IDALU 

 

 
 

NIF/NIE 
 
1r COGNOM 

 
2n COGNOM 

 
NOM 

DATA 
NAIXEMENT 

CURS 

EI  

(Emplenar pel centre educatiu)  
EP    

           /         /  
ESO  

 
IDALU 

 

 
 

NIF/NIE 
 
1r COGNOM 

 
2n COGNOM 

 
NOM 

DATA 
NAIXEMENT 

CURS 

EI  

(Emplenar pel centre educatiu)  
EP    

           /         /  
ESO  

 
 
 

              



 

  
  

 

 
 

SITUACIONS ESPECÍFIQUES DE LA UNITAT FAMILIAR:   

 

� Família nombrosa general.     
� Família nombrosa especial.  

    

� Condició de família monoparental general.   
� Condició de família monoparental especial.  

  

� Infants en acolliment en família extensa o aliena.  

 

� Condició fins a 33% de discapacitat.    
� Condició de més de 33% de discapacitat.  

    

� Alumne/a amb necessitats educatives específiques.  
 

La persona que signa aquest document autoritza el Departament d’Educació i el Consell Comarcal del Baix Camp a 
sol·licitar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària, informació de naturalesa tributària de totes les persones que 
consten empadronats al domicili de la unitat familiar, de les quals en té el seu consentiment, per a fer-ho. Aquesta 
autorització s’atorga a l’efecte del reconeixement, seguiment i control de l’ajut, 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.  
 
També autoritza el Consell Comarcal perquè comprovi les situacions específiques de la unitat familiar mitjançant 
consulta al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
Així mateix, la persona sol·licitant declara de forma responsable, que disposa de la documentació que acredita el 
domicili informat i que ha obtingut el consentiment de totes les persones que consten empadronades en el domicili 
consignat en la sol·licitud per tal que el Consell Comarcal del Baix Camp  pugui obtenir les dades de les persones 
que consten al Padró amb l’única finalitat de resoldre el tràmit. 
 
El/la sotasignat sol·licita un ajut individual de menjador i declara que totes les dades assenyalades són certes i que 
accepta les bases de la convocatòria per a la qual sol·licita aquest ajut.   
  
   _____________________________, __________ d ______________ de 2021.  
    
SIGNATURA:  
  
    
    
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  -. Segons el que es preveu al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, li informem que les seves dades facilitades seran tractades 
sota la responsabilitat del CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP, qui actua  com a Responsable del Tractament, amb CIF 
P9300003B i domicili al carrer Doctor Ferran, 8 43202 REUS (Tarragona) amb la finalitat de poder atendre la present relació i la 
seva sol·licitud d’ajut corresponent a aquest Programa, podent contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades al correu 
electrònic dpd@baixcamp.cat. Les seves dades seran conservades mentre es mantingui la present relació i el temps necessari 
pel compliment de les obligacions legals segons la normativa vigent i la base legal del seu tractament es fonamentarà en el seu 
consentiment manifestat en la signatura d’aquest document i en l’exercici de poders públics que té conferits la nostra Entitat. Les 
seves dades no seran cedides a tercers, menys en aquells casos previstos per la legislació vigent. Pot exercir els drets d’accés, 
rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, de forma escrita al domicili social abans esmentat o via e-mail a 
dpd@baixcamp.cat. Igualment, pot obtenir més informació sobre els seus drets a la pàgina web de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades, així com presentar una reclamació a aquest organisme de considerar-ho oportú. 
 

                



 

  
  

 

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR   
 
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 
 
� 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 econòmica :  En el cas que algun membre de la unitat família major de 16 anys i 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 2020 per resultar-ne exclòs, caldrà aportar la documentació següent 
corresponent a l’exercici de 2020: 



 Fotocòpia de l’informe de vida laboral actualitzat a 2020, emès per la Seguretat Social. 
 Certificat d’imputacions íntegres de l’exercici 2020, 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 2020 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 2020. 
 Els pensionistes : certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i de la seva quantia corresponent a 
 l’any 2020. 
 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. 
 
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
  
� AJUTS AL LLOGUER de l’habitatge: resolució i/o certificació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
� Prestacions econòmiques d’urgència social (alimentació, vestit, allotjament...). 
� Distància igual o superior a 3 km des del domicili on resideix l’alumne fins al centre: caldrà aportar certificat 

de l’Ajuntament 
� Conveni, sentència de divorci o l’acta final de med iació del Departament de Justícia.  
� Informe social i pla d’intervenció / treball amb Se rveis Socials . 
 
 

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS 
 
TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS : 
 
El termini de presentació de les sol·licituds és el 11 de juny  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 23 de juny . 
 
La persona sol·licitant també ho podrà tramitar per mitjans telemàtics, si es disposa de certificat digital, utilitzant la 
instància genèrica que es trobarà a l’apartat de tràmits de la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Camp, 
tot adjuntant aquest document amb format pdf, fins el mateix 11 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 2021 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 2021 , 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 2020, 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): 10.981,40 € 
- Segon adult (sustentadors principal): 5.490,80 € 
- Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.745,35 € 
- Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.294,45 € 
 
Si la renda familiar anual calculada d’acord amb el que estableixen aquestes bases, no supera aquest llindar, es 
concedirà un ajut parcial del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert 
per Departament d’Educació. 
 
• 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, podran demanar, excepcionalment, fins el 17 de dese mbre, 
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. 
.  


