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AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR I/O AJUTS DE LLIBRES 
CURS 2020-2021 
INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES 

 
 

BENEFICIARIS I REQUISITS  

 

1.- Podrà sol·licitar l’ajut de  menjador escolar i/o l’ajut de llibres,  l’alumnat que reuneixi els requisits següents: 

a. Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics del territori de la comarca d’Osona, en 
qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’Ensenyaments obligatoris, 
durant el curs corresponent a la convocatòria. 

b. No tenir el servei de menjador amb caràcter gratuït. 

c. Fer ús del servei de menjador escolar. 

d. No estar en acolliment residencial. 

e. No superar el llindar de renda familiar establert com a màxim. 

 

2.- No estar en acolliment residencial. Es considera en acolliment residencial qualsevol alumne que estigui residint en 
un centre d’acolliment per a infants i adolescents  (CRAE). En canvi, podran participar en la convocatòria els infants 
que estiguin en acolliment en família extensa o aliena. 
 

3.- No superar el llindar de renda familiar establert com a màxim 

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

Primer adult (sustentadors principals): 10.981,40€ 

• Segon adult (sustentadors principals): 5.490,80€ 

• Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.745,38€ 

• Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.294,45€ 

Aquelles sol·licituds que estiguin per sobre d’aquest llindar, es resoldran com a denegades. 

El Llindar de renda per a alumnat amb una discapacitat acreditada superior o igual al 60% és de 2,5 vegades a 
l’establert com llindar màxim per a l’obtenció d’un ajut. 
 

4.- No tenir un volum de negoci superior a 155.000 euros 
5.- No tenir uns rendiments nets reduïts del capital mobiliari, calculats d’acord amb les bases, superiors a 1.700 euros 
6.- La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la unitat familiar, 
exclòs l’habitatge habitual, no podrà superar els 42.900 euros. 
7.- La suma dels valors cadastrals de les finques rústiques que pertanyin als membres de la unitat familiar no podrà 
superar els 13.130 euros per cada membre computable. 
 

SOL·LICITUD 

Degut a la situació excepcional del COVID-19 consulteu a la vostra escola la manera de tramitar la 
sol·licitud de manera telemàtica. Signeu la sol·licitud autoritzant la comprovació de dades al Consell 
Comarcal per tal que us pugueu evitar tràmits i evitar desplaçaments que posin en risc la vostra salut i la 
dels demés. Gràcies! 
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 

 
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 

 
 

 

1- Imprès de sol·licitud .La sol·licitud  s’ha de baixar de la pàgina web de l’escola i omplir-la directament 
amb el mòbil o tablet.  

2- DNI o NIES de tota la família. Els heu d’escanejar o fer una fotografia per les dues cares 
 

3- I en els casos que algun dels membres de la unitat familiar hagi rebut algun dels següents ingressos 
l’any 2019 en funció de la font o fonts d’ingressos:  
- Pensions / Prestacions no contributives (PIRMI, jubilació, invalideses SOVI, RAI (Renda Activa 
Inserció), LISMI, PNC incapacitat absoluta i gran incapacitat, orfenesa, viudetat, invalidesa, LAPAD 
(dependència), a favor de familiar, per fill a càrrec, pensió per decisió judicial i totes aquestes recollides 
a l’Art. 7 de la Llei 35/2006 de 28 de novembre.  
- Ajuts de lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya .  
- Separació o divorci (en el cas de custòdia compartida, si la beca la demanen els dos progenitors, cal 
que l’altre progenitor signi aquesta apartat) 
 
 

AQUESTA DOCUMENTACIÓ L’HEU D’ENVIAR AL MAIL SEGÜENT:   a8016185@xtec.cat amb el nom i cognoms 
de l’alumne. 

 
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 o el Departament d’Ensenyament puguin sol·licitar a l'Agència Tributària 
dades relatives a la renda i al patrimoni familiar. 

Us informem que la beca atorgada es comunicarà al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i a l’Agència 
Tributària, i serà responsable d’incloure l’ajut, si es concedeix, a la seva declaració de renda. 

 

 
 
 

INSTRUCCIONS PER OMPLIR LA SOL·LICITUD 
 
Entreu a la pàgina web de l’escola on hi ha els diferents models de sol·licitud en .pdf per baixar-vos i 
omplir-los directament des del mòbil, tablet o ordinador.   
 
Hi ha 3 models diferents: 
 
Sollicitud_nova_Centelles.pdf          Alumnes que viuen a Centelles i que poden demanar ajut de 
menjador i/o de llibres i material escolar 
 
Sollicitud_nova_altres_localitats.pdf     Alumnes que no viuen a Centelles i NO poden demanar ajut de 
llibres i material escolar 
 
Sollicitud_nova_Vic.pdf       Alumnes que viuen a Vic 
 
 
Heu de baixar la sol·licitud i omplir-la correctament tots els camps. 
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S’ha de marcar si demaneu l’ajut per menjador i / o per llibres o les dues. 
 

 
 
Els alumnes pels que demaneu l’ajut, si tenen DNI posar-li i el curs que faran. 
 

 
 
Omplir les dades de tota la família excepte els alumnes 
 

 
 
Marcar les caselles corresponents de la documentació que envieu. 
 

 
 
Signar i posar data a l’apartat 1) 
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Per signar: 
 
Cliquem a la pluma 
 

 
 
S’obre i cliquem “Firmar:” 
 

 

 
S’obre i cliquem   “Añadir Firma”: 
 

 

 
Podeu signar amb Texto o Dibujar.   Un cop fet arrestreu la signatura  fins a l’apartat 1) 
 
El document ja está signat. 
El guardeu i l’envieu per mail, juntament amb la documentació corresponent. 
 
 
Per qualsevol dubte truque a l’escola pels matins de 9 a 1. Tl. 938810804 
 
 


