
 

Sol·licituds i documentació 

 

 

Les sol·licituds es presentaran en el model normalitzat en els centres escolars. 

 

Els centres facilitaran els impresos de sol·licitud d’ajut individual de menjador a l’alumnat que 

per motius socioeconòmics i/o de localització geogràfica es valori com a possibles 

beneficiaris/es dels ajuts, o a demanda dels interessats/des. 

 

Els formularis podran descarregar-se de la pàgina web del Consell Comarcal del Baix 

Llobregat www.elbaixllobregat.cat. 

 

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 del Baix Llobregat i Departament 

d’Ensenyament pugin sol·licitar a l’Agencia Tributària les dades relatives a la renda i patrimoni 

familiar. 

 

Els sol·licitants hauran de presentar la següent documentació al centre escolar dins del termini 

establert en aquesta convocatòria: 

 

3.3.1 Documentació obligatòria: 

 

- Model normalitzat de sol·licitud ( model 1) 

- Certificat municipal de convivència 2013. 

- Fotocopia NIE o NIF dels membres de la unitat familiar, en cas de no disposar-ne, 

fotocopia del llibre de família o certificat de naixement. 

- En el cas que qualsevol membre de la unitat familiar hagi percebut rendiments no 

contributius a l’any 2013, caldrà aportar l’acreditació corresponent amb l’import i 

quantia percebuda: 

a) Certificat o document de l’oficina de treball de la Generalitat, en què consti 

s’ha percebut subsidi d’atur el seu import durant l’any 2013. (Aquest subsidi és 

per a persones que han esgotat la prestació contributiva). 

b) Les persones que percebin la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) o equivalent, 

Certificat o document acreditatiu i el seu import , any 2013. 

c) Certificat o documentació de pensions no contributives percebudes a l’any 

2013. 



d) Altres situacions d’ingrés o rendiments no contributius no previstes 

anteriorment, acreditar amb documentació fefaent. 

 

 

3.3.2 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 Dirección 

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 i Família o pels organismes competents d’altres comunitats 

autònomes. 

- En cas d’alumnes que resideixin fora del municipi del centre escolar i estiguin en 

intervenció de serveis socials, hauran d’aportar l’informe corresponent a efectes de 

computar la puntuació de l’apartat c) dels criteris d’atorgament d’ajuts. 

 

 

En el cas de germans/es matriculats en un mateix centre i que sol·licitin ajuts de menjador es 

podrà presentar una única sol·licitud. 


