
 
 
 

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS  DE 
MENJADOR     CURS 2014/2015 

 
1. BENEFICIARIS I REQUISITS GENERALS  
  
1.1 Podrà sol·licitar l'ajut de menjador escolar l'alumnat que reuneixi els requisits 
següents:  
  
a) Alumnes matriculats en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya, 
en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, 
d'educació primària i d'educació secundaria obligatòria, durant el curs corresponent a 
la convocatòria.  
  
b) Alumnes matriculats en escoles d’educació especial, Unitats de suport a l’educació  
especial (USEE), o alumnes amb nee integrats en escoles ordinàries.  
  
c) Alumes preinscrits per accedir al primer curs del cicle superior d’educació infantil 
(P3), al primer curs de primària (1r), o al primer curs de l’educació secundària 
obligatòria(ESO) en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya.  
  
d) No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.  
  
e) Fer ús del servei de menjador escolar.  
  
1.2 Podran ser beneficiaris de l’ajut aquells sol·licitants que reuneixin els requisits i  
condicions establerts en aquestes bases, i que no superin el llindar de renda al qual  
se’n fa referència.  
   
2. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ  
  
2.1 Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant els impresos normalitzats que estaran a  
disposició de les persones interessades a l’adreça electrònica www.barcelones.cat i 
s’entregaran a l’escola, amb totes les dades plenes.  
  
2.2 La presentació de la sol·licitud implica l’autorització de tots i cada un dels membres 
de la unitat familiar perquè el Consell Comarcal del Barcelonès o el Departament 
d’Ensenyament puguin sol·licitar a l’Agència Tributària dades relatives a la renda i 
patrimoni familiar corresponent a l’any 2013.  
  
2.3 Documents que s’hauran d’adjuntar obligatòriament a totes les peticions:  
  
- Imprès de sol·licitud que inclou la declaració dels membres de la unitat familiar, amb  
indicació de l’origen dels ingressos, signada per tots i cadascun dels membres de la 
unitat familiar, a efectes de demanar dades a l’Agència Tributària.  
  
- Fotocòpia del DNI/NIF/NIE, o document oficial acreditatiu, de tots els membres de la  
unitat familiar.  
  
- Volant de convivència  
  



A les peticions caldrà adjuntar també la documentació econòmica, en el cas 
d’ingressos no subjectes a IRPF, i la documentació acreditativa de les circumstàncies 
familiars i socials, segons s’especifica en les Bases.  
 
 
Termini de presentació de les sol·licituds:  
 

Fins el dia 25 d’abril de 2014 

 
Per a informació i presentació de les sol·licituds:  

Escola del carrer del Arbres: 

Dilluns i dijous de 17’30 a 18’30 h. 

Documentació: 

El model oficial de sol·licitud, així com les bases de la convocatoria, es troven als 
arxius adjunts  o en la següent adreça d’internet: www.barcelones.cat 

 

 


