
Termini de presentació: 
El termini per presentar les sol•licituds pel curs 2020/2021 és el següent: del 26 
de juny al 17 de juliol 
 

Qui pot demanar la subvenció? 

Podran ser destinataris d’aquestes subvencions les persones físiques que 

compleixin els requisits establerts en aquestes bases i en les respectives 

convocatòries: 

a) Requisits per poder sol•licitar la subvenció en virtut del finançament 
provinent, a través del Consell Comarcal del Baix Camp, de la Generalitat 
de Catalunya. 
- Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de 

Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle 

d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a 

la convocatòria. 

- No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït. 

- Fer ús del servei de menjador escolar. 

- Trobar-se en situació socioeconòmica que es determini en les respectives 

convocatòries. 

 

b) Requisits per gaudir de subvenció o de subvenció complementada en 
virtut del finançament provinent de l’Ajuntament de Reus: 
- El progenitor (o si s’escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i 

protecció) de l’alumne, que sol•liciti la subvenció ha d’estar empadronat a la 

ciutat de Reus el dia abans de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial 

de la Província de Tarragona (BOPT) . 

- Acreditar una renda per càpita anual que no superi els límits de renda que 

s’estableix a la convocatòria corresponent. 

- Altres requisits que es determinin en la convocatòria. 

 

És necessari complir tots els requisits fixats a les bases de la convocatòria. La 

manca de compliment de qualsevol dels requisits comportarà que la resolució 

de la subvenció sigui desfavorable. 



Com es demana? 

El formulari de la sol•licitud es troba en l’apartat impresos relacionats. 

 

Quan es pot presentar la sol•licitud? 

Com més aviat millor, dins el termini que marca la convocatòria, ja que s’aniran 

resolent per rigorós ordre d’entrada en el registre (sempre i quan tinguin tota la 

documentació correcta). 


