
 

 

Si l’ajut es sol·licita per a més d’un membre de la mateixa família, s’omplirà un únic imprès sempre que estiguin en el mateix centre escolar. 

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

1. Nom i cognoms________________________________NIF/NIE____________Curs_______   IDALU______ 
2. Nom i cognoms _______________________________ NIF/NIE____________Curs________ IDALU______ 
3. Nom i cognoms _______________________________NIF/NIE____________Curs________  IDALU_____ 
 
Telèfon de contacte:  
 
Declaro que totes les dades aportades en la sol·licitud de l’ajut són certes 
- 
 
 
 
 

AUTORITZACIÓ PER ACCEDIR A LES DADES DE RENDA I PATRIMONI DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE L’ANY 2015, DE TOTS ELS 
MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR  

INDICAR TOTES LES PERSONES DE LA UNITAT FAMILIAR.  *IMPRESCINDIBLE QUE SIGNIN TOTS ELS MEMBRES DE LA 
UNITAT FAMILIAR MAJORS DE 18 ANYS.  NO ES TRAMITARAN LES SOL·LICITUDS QUE NO ESTIGUIN DEGUDAMENT 
SIGNADES 

Nom  1r. Cognom 2on. Cognom NIF/ NIE Parentiu amb el 
sol·licitant  (1) 

Signatura* 

    Pare/progenitor/ 
tutor 

 
 

    Mare/progenitora/ 
tutora 

 
 

    Parella de fet de la 
mare i/o pare 

 
 

     
Avi/a 

 
 

    
Avi/a 

 
 

     
Germà/na 

 

     
Germà/na 

 

  
 

  
Germà/na 

 

 
 

   
Germà/na 

 

(1) Només mare/ pare/ progenitors/es/, o tutors legals, nou cònjuge del pare o mare en cas de separació, germans/es i avi/a del/la sol·licitant, que convisquin 
en el mateix domicili  

Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/99, de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades seran incorporades a un fitxer denominat “Usuaris i Serveis” del qual es responsable el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb la finalitat de gestionar la concessió d’ajuts de menjador escolar.  
Els signants consenten expressament que les dades puguin ser cedides a l’Agencia Tributària amb la finalitat de sol·licitar informació de l’exercici fiscal 2015, al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i als ajuntaments o altres entitats socials amb la finalitat que puguin atorgar ajuts complementaris. Es podran cedir les dades a altres 
Consells Comarcals en el cas de trasllat de la beca. Podreu exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals adreçant-vos per correu 
electrònic a ensenyament@elbaixllobregat.cat o mitjançant escrit presentat en el Registre d'Entrada d’aquesta corporació a la Ctra. N-340 Parc Torreblanca, Sant Feliu de Llobregat. 

  
SOL·LICITUD D’AJUT DE MENJADOR ESCOLAR CURS ESCOLAR 2016-2017 

 

Nom del Centre Escolar  
Municipi  

Signatura de la persona tutora legal, mare o pare de l’alumne/s sol·licitants de l’ajut individual de menjador 
 
Lloc i data...................................................................................... 



 
 

 

 

 
 

2 

 
 
 

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA . Posar una X a la documentació que s’adjunta 
 

 
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 

- Model normalitzat de sol·licitud ( model 1) i autoritzacions per a la consulta de les dades a 
l’Agència Tributària. No es tramitaran les sol·licituds que no continguin degudament complimentat 
aquest model. 

- Volant de convivència actual.  
- Fotocopia NIE o NIF dels membres de la unitat familiar. En el cas de no disposar-ne, certificat de 

naixement i llibre de família.  
- Certificat de l’Agència d’habitatge de Catalunya, en concepte de subvenció per pagar lloguer a 

arrendataris amb risc d’exclusió social per motius residencial. 
- Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència socials, 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 que qualsevol membre de la unitat familiar hagi percebut rendiments no contributius a 
l’any 2015, caldrà aportar l’acreditació corresponent amb l’import i quantia percebuda: 

o Les persones que percebin la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) o equivalent, Certificat o 
document acreditatiu i el seu import, any 2015. 

o Prestació de la Llei de dependència: resolució o acreditació amb l’import 2015. 
o Incapacitat permanent absoluta, gran incapacitat, orfandat, i ajuts per fills a càrrec. 
o Altres rendiments no contributius, mitjançant l’acreditació corresponent. 

- En el cas del sol·licitant, s’haurà d’informar de l’IDALU (codi identificador únic que s’assigna a 
cada alumne, dins del registre d’alumnes (RALC) creat pel Departament d’Ensenyament. Si la 
família si no el conec pot demanar-lo al centre educatiu. 

 
DOCUMENTACIÓ PER ACREDITAR LES SITUACIONS ESPECIFIQUES DE LA UNITAT FAMILIAR 
 

- En cas de família nombrosa: Fotocopia del carnet de família nombrosa en vigor. 
- En cas de família monoparental: Fotocopia del carnet de família monoparental en vigor 
- Infants en acolliment, s’acreditarà mitjançant la resolució d’acolliment de la Direcció General 

d’Atenció a la infància i l’Adolescència. 
- En cas de discapacitat de l’alumne o germans aportar el Certificat que acrediti la discapacitat, 

emès per un centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar,  
Família o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. 

- Conveni o sentencia de divorci 
 
INFORMACIÓ PER LA FAMILA BEQUES DE MENJADOR ESCOLAR 
 
S’atorgaran ajuts del 50% del cost de menjador als alumnes que compleixin els requisits generals establerts i quan la renda de 
la unitat familiar no superin la suma dels següent imports:  

- Primer adult  ( sustentador/a principal): 9.767,40€  
     (pare/mare, tutor/a, parella de fet...) 
- Segon adult: pare/mare, tutor/a, parella de fet...   ( sustentador/a principal): 3.906,00€ 
     (pare/mare, tutor/a, parella de fet...) 
- Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 1.953,00€ 

(Avi/a ....) 
- Per cada nen/a de la unitat familiar: 1.465,00€ 
    (germans i sol·licitant) 

 
S’atorgaran ajuts del 100 % del cost de menjador als alumnes que compleixin els requisits generals establerts i no disposin 
d’una renda de la unitat familiar superior al 60% de l’establer per a l’obtenció d’un ajut del tram garantit del 50%, i acreditar una 
puntuació superior o igual a 15 punts en els apartats  familiar i social.  
 


