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Beneficiaris i requisits 
Es podran acollir a aquests ajuts l’alumnat usuari del servei de menjador que cursin segon cicle d’educació 
infantil o ensenyaments obligatoris en centres docents sostinguts amb fons públics de la comarca de l’Anoia, al 
qual no li correspongui la gratuïtat del servei. Seran requisits indispensables per poder rebre l’ajut, 

 No gaudir d’ajuts o subvencions, pel mateix concepte, atorgats per altres administracions públiques o 
ens públics o privats. 

 Tenir una renda per càpita anual no superior a 6.390 €, (IPREM de l’any 2011 ) o bé una renda 
mensual per càpita no superior a 532 €. 

 Ser usuari/ària del servei de menjador. 
Documentació obligatòria 

 Imprès de sol·licitud (Annex II) 
 Fotocopia del DNI/NIE/Passaport de tots els membres del nucli familiar. 
 Fotocopia TSI (targeta sanitària individual de l’alumne/a) 
 Fotocòpia del llibre de família de totes les pàgines emplenades, en  cas de no disposar-ne caldrà 

presentar certificat de naixement. 
 Certificat de convivència,original i vigent, del nucli familiar lliurat per l’Ajuntament.. 
En cas de haver fet la declaració d’IRPF: 
 Autorització signada per cada membre del nucli familiar major de 18 anys (Annex III). 
En cas de No estar obligat a presentar la declaració de l’IRPF corresponent a l’exercici 2011,      
o per resultar-ne exclòs de presentació.  S’haurà d’aportar    

 Vida laboral. 
 En cas de rebre una pensió no contributiva, presentar documentació 2011. 
 Certificat d’empresa/o empreses on s’ha treballat durant el 2011. 
 Certificat de l’INEM - SEPE (Servició Empleo Público Estatal) dels ingressos del 2011 

www.sepe.es, o bé trucant al telèfon 901.11.99.99, (de les prestacions de cada membre 
del nucli familiar major de 18 anys en situació d’atur). 

 En cas de tenir PIRMI o algun tipus de pensió, document acreditatiu. 
En cas que la situació econòmica familiar hagi canviat respecte a l’IRPF del 2011, es podrà tenir en compte la 
situació econòmica, per fer la baremació de la sol·licitud, sempre que quedi justificada documentalment la nova 
situació, d’acord amb els documents justificatius que pugui requerir el Consell Comarcal.  
Documentació no obligatòria (només s’ha de presentar si cal justificat els següents supòsits) 

 En cas de separació o divorci. Fotocopia de la sentència de separació i conveni regulador. En cas que 
estigui en tràmit, cal presentar un document  que acrediti aquesta situació (fotocopia justificant 
d’interposició de la demanda, document notarial...) 

 En el cas que el pare/mare no passi la pensió d’aliments, haurà de presentar denúncia/demanda 
judicial acreditativa actualitzada. 

 En cas de discapacitat. Fotocopia del certificat de reconeixement del grau de minusvalidesa no inferior 
al  33 % de qualsevol membre del nucli familiar. 

 En cas de família nombrosa. Fotocopia del títol o carnet vigent. 
 En cas de família monoparental. Fotocopia del títol o carnet vigent 
Terminis LLOC DE LLIURAMENT PERÍODE 
Presentació de les sol·licituds per 
part de les famílies Centres educatius Del 11 de març al   

         5 d’abril de 2013 
Notificació de les llistes provisionals 
on s’indica la documentació que 
manca i comunicació per part del 
Consell Comarcal a les famílies 
d’aquestes mancances. 

Centres educatius i notificació a les 
famílies per part del Consell Comarcal     7 de juny de 2013 

Període per esmenar o completar 
documentació per part de les famílies Consell Comarcal de l’Anoia Fins el 15 de juliol de 2013 

Notificació de les llistes definitives i 
comunicació per part del Consell 
Comarcal a les famílies dels resultats 

Centres educatius i notificació a les 
famílies per part del Consell Comarcal 6  de setembre de 2013 
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 L’alumne que tenint ajut no assisteixi al menjador durant un període de 15 dies 
lectius per mes, sense causa justificada, es considerarà baixa del servei de 

menjador. 
 La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. 
 Cal tenir present que quan es tracti de germans hi ha d’haver una sol·licitud independent per a cada germà, però si els 

germans són del mateix centre amb un joc complert de documentació serà suficient. 
 


