
Informacions per sol·licitar ajuts de menjador per al curs 2021-2022: 

1. S’ha de fer un únic imprès de sol·licitud per família. 

 
2. Qualsevol sol·licitud que no estigui degudament emplenada no es tramitarà. 

 

3. El DNI/NIE és obligatori si hi ha hagut canvis respecte a la convocatòria anterior o és la primera vegada 
que se sol·licita. 

 

4. Fixeu-vos bé a la casella: 

 

 És obligatori marcar aquesta casella si vau sol·licitar ajuts de menjador el curs passat i no ha 

variat cap dada respecte a aquest curs.  

 

Considerem canvis:  

- Un nou membre a la unitat familiar (fill, avis, parella de fet) 

- Separació o divorci  

 
5. L’IDALU (codi identificador de l’alumne) és obligatori.  

Els alumnes que comencin P3 no disposaran d’IDALU, per tant seran els únics a qui no els caldrà 

posar-lo. 

 

6. Els que comencen P3, i encara no tenen escola es assignada definitivament, hauran de posar l’escola que 

van demanar com a primera opció. Si concedeixen l’ajut i l’escola assignada no és la de la sol·licitud 
s´haurà de comunicar al 93 588 70 00  ext. 4114. 

 

7. Per als alumnes de CEE Ca n’Oriol, és imprescindible que consti el DNI de l’alumne a la sol·licitud. 

 

8. En els casos de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar únicament: l’alumne 
sol·licitant, els seus progenitors, encara que no convisquin, i els fills comuns d’aquests.  

Si marquen la casella Custòdia compartida quan només autoritza un progenitor, no es tindran en 
compte els ingressos de l’altre progenitor, però només tindran un ajut de la meitat dels dies lectius, que 

serien els dies corresponents al progenitor sol·licitant. 

 

9. En els casos de divorci o separació: s’ha de presentar el conveni o la sentència de divorci. 

Si no hi ha conveni o sentència de divorci, s’ha de posar com a unitat familiar: l’alumne sol·licitant, els seus 
progenitors, encara que no convisquin, i els fills comuns d’aquests.  

Si no es percep la part econòmica del fill o dels fills malgrat tenir el conveni o sentència de 
divorci, sense la denúncia es considerarà com si s’estigués percebent.  
 

10. Per evitar incidències de l’Agència Tributària, és important indicar l’import de les ajudes rebudes per part 

de l’Ajuntament o de l’Agència d’Habitatge de Catalunya.  

CAL RECORDAR A TOTHOM QUE SI s’HAN REBUT AJUTS SOCIALS O ERTOS, S’ESTÀ OBLIGAT A 

FER LA DECLARACIÓ DE LA RENDA 

 

11. Els únics certificats d’ingressos que cal presentar són els procedents de rendiments no contributius, 

s’especifiquen a l’última pàgina de la sol·licitud. 

 

12. Tots els alumnes que van a les escoles de fora de Rubí, podran lliurar la sol·licitud durant tot el termini de la 

convocatòria.  

 

13. Cal comprovar que la sol·licitud conté totes les dades i que està signada. Aquesta signatura és molt 

important ja que autoritza a demanar dades a l’Agència Tributària i a altres administracions públiques de 

tots els membres que hi constin. 

 


