
                AM- 1 

 
Sol·licitud d’Ajuts de Menjador     Curs 2017 - 2018 
 

 

Centre educatiu ________________________________________________   Codi  ________________________  
 
Presentació:   Primer període (del 12  al 23 de juny)    Segon període (del 4 al 15 de setembre)       Període obert        

             
Dades bàsiques de la família. Domicili familiar 
 

Adreça        Codi Postal    Municipi 

 
Telèfon                                                                                                      Correu  electrònic  
 

 
Situacions específiques  

  Condició de família nombrosa general  Condició de família nombrosa especial 

  Condició de família monoparental general  Condició de família monoparental especial 

  Tenir un o més infants en acolliment  Estar en un centre d’acollida

  Discapacitat alumnat o germans fins a un 33%  Discapacitat alumnat o germans superior a un 33%

Risc social de la unitat familiar 

  Família atesa pels Serveis Socials de Barcelona al centre:  ................................................................................................................................. 

  Família atesa pels Serveis Socials de fora de Barcelona i presenta informe específic 

 

Dades de l’alumnat beneficiari, del mateix centre educatiu 
 
 
 
 
 

Nom i cognoms                                                                                                                       NIF/NIE (si en té)                                    Sexe 

                                                                                                       H  D       

                    IDALU
*                                                                         Curs            Data de naixement                 Discapacitat                                       Nacionalitat      

            / /      N  S   Grau     %                      
 
Nom i cognoms                                                                                                                       NIF/NIE (si en té)                                    Sexe 

                                                                                                        H  D     

                    IDALU
*                                                                         Curs            Data de naixement                 Discapacitat                                       Nacionalitat      

            / /      N  S   Grau     %                     
 
Nom i cognoms                                                                                                                       NIF/NIE (si en té)                                    Sexe 

                                                                                                       H  D       

                    IDALU
*                                                                         Curs            Data de naixement                 Discapacitat                                       Nacionalitat      

            / /      N  S   Grau     %                     
 
Nom i cognoms                                                                                                                       NIF/NIE (si en té)                                    Sexe 

                                                                                                       H  D       

                    IDALU
*                                                                         Curs            Data de naixement                 Discapacitat                                       Nacionalitat      

            / /      N  S   Grau     %                     
 
*(IDALU) Codi identificador únic que s’assigna a cada alumne, dins el Registre d’alumnes (RALC), per a tots els alumnes matriculats en centres educatius públics i 
privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya. 

Membres computables  
Són membres computables els alumnes beneficiaris de l’ajut i els familiars que hi convisquin: el pare, la mare, el tutor/a legal, persona encarregada de la guarda i 
protecció, els germans menors de 25 anys o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com ascendents (avi, 
àvia) i, en cas de viduïtat, divorci o separació legal o de fet dels pares, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació que convisqui amb l’alumnat beneficiari. 
En casos de custòdia compartida s’ha d’incloure l’altre sustentador amb el/a que es comparteix la custòdia. En aquest cas es consideraran com a membres de la 
unitat familiar únicament els ex cònjuges i els fills comuns. 

 
 
 
 
   



                 AM- 2 

 

Dades de la unitat familiar (Membres residents al mateix domicili a 31/12/2016) 
Sustentadors principals  
 
Tutor/a: Nom i cognoms                                                                                                                                  NIF/NIE 
                                                                          

Tipus de parentiu amb el/la sol·licitant (pare, mare, tutor legal, centre d’acollida,...) 

Declaració  d’ingressos 

 Ingressos subjectes a IRPF 2016  
 
(Hagin o no presentat declaració de renda. Seran comprovats d’ofici per part del Consorci d’Educació de Barcelona mitjançant consulta a 
l’Agència Tributària) 

 Ingressos NO subjectes a IRPF 2016 (consignar els ingressos corresponents a l’exercici 2016)         Import  ................................................€ 
 

 Renda Mínima d’Inserció   Pensions no contributives    Pensió d’aliments    Treballadores de la llar    Declaració   Sense 
(Presentar la documentació prevista a les bases de la convocatòria en funció de la font o fons d’ingressos)            jurada              ingressos
Signatura: 

 
Tutor/a: Nom i cognoms                                                                                                                                  NIF/NIE 
 

Tipus de parentiu amb el/la sol·licitant (pare, mare, tutor legal, centre d’acollida,...) 

Declaració  d’ingressos 

 Ingressos subjectes a IRPF 2016  
 
(Hagin o no presentat declaració de renda. Seran comprovats d’ofici per part del Consorci d’Educació de Barcelona mitjançant consulta a 
l’Agència Tributària) 

 Ingressos NO subjectes a IRPF 2016 (consignar els ingressos corresponents a l’exercici 2016)         Import  ................................................€ 
 

 Renda Mínima d’Inserció   Pensions no contributives    Pensió d’aliments    Treballadores de la llar    Declaració   Sense 
(Presentar la documentació prevista a les bases de la convocatòria en funció de la font o fons d’ingressos)            jurada             ingressos
Signatura: 

 
Declaració responsable de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal) 
 
Jo,................................................................................................. , com a ........................ de l’alumne o alumnes per als quals sol·licito l’ajut, 
declaro que són certes totes les dades que faig constar en aquest document. Així mateix, declaro que els beneficiaris no gaudeixen d’ajuts o 
subvencions pel mateix concepte atorgats per altres administracions públiques o ens públics o privats que superin el cost de la despesa. Em 
comprometo a que utilitzin diàriament el servei de menjador escolar i a facilitar la informació que pugui ser requerida pels òrgans de control de 
l’Administració. 
 

Signatura 
 
 

 
Barcelona, a  ................................................................2017    
                       
                                         
       
Dades personals i econòmiques dels membres computables de la unitat familiar 
La persona que signa autoritza al Consorci d’Educació de Barcelona a obtenir d’altres administracions públiques, les dades que siguin precises per a determinar, 
conèixer i comprovar totes les dades d’identificació, circumstàncies personals, de residència, familiars i de renda del sol·licitant i de la resta de membres 
computables de la unitat familiar, necessaris per a la resolució de la sol·licitud de la beca d’ajuts individuals de menjador per al curs 2017-2018. L’autorització 
concedida pot ser revocada en qualsevol moment mitjançant escrit adreçat al Consorci d’Educació de Barcelona. 

Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades seran  incorporades al fitxer “Ajuts, beques i subvencions”, del 
qual és responsable el Consorci d’Educació de Barcelona. La finalitat d’aquest fitxer és l’impuls i gestió de les convocatòries públiques d’ajuts, beques i subvencions 
a la comunitat educativa competència del Consorci d’Educació de Barcelona. Li informem que les seves dades podran ser comunicades a l’entitat financera “La 
Caixa” a efectes de pagament. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adjuntant fotocòpia del vostre DNI adreçat a 
la Direcció d’Atenció a la Comunitat Educativa: Plaça Urquinaona, 6, planta 4a, 08010, Barcelona o bé mitjançant correu electrònic signat electrònicament adreçat a 
ajuts.ceb@gencat.cat. 



                 AM- 3 

 
Altres membres de la unitat familiar (Membres residents al mateix domicili a 31/12/2016) 
 
Nom i cognoms                                                                                                                              NIF/NIE 

        
Tipus de parentiu  

 Germà/na                           Data de naixement1   / /                           Discapacitat1    N   S    
 Ascendent 

                                                                                                                                                                                        (1) Omplir només en cas de germà/na 

Declaració  d’ingressos 
 

 Ingressos subjectes a IRPF 2016  
 
(Hagin o no presentat declaració de renda. Seran comprovats d’ofici per part del Consorci d’Educació de Barcelona mitjançant consulta a 
l’Agència Tributària) 
 

 Ingressos NO subjectes a IRPF 2016 (consignar els ingressos corresponents a l’exercici 2016)         Import  ................................................€ 
 

 Renda Mínima d’Inserció   Pensions no contributives    Pensió d’aliments    Treballadores de la llar    Declaració   Sense 
(Presentar la documentació prevista a les bases de la convocatòria en funció de la font o fons d’ingressos)            jurada             ingressos
Signatura: 
(Tutor si és menor d’edat) 

 
Nom i cognoms                                                                                                                                NIF/NIE 
                                                                         

Tipus de parentiu  

 Germà/na                           Data de naixement1   / /                           Discapacitat1    N   S    
 Ascendent 

                                                                                                                                                                                                  (1) Omplir només en cas de germà/na

Declaració  d’ingressos 
 

 Ingressos subjectes a IRPF 2016  
 
(Hagin o no presentat declaració de renda. Seran comprovats d’ofici per part del Consorci d’Educació de Barcelona mitjançant consulta a 
l’Agència Tributària) 
 

 Ingressos NO subjectes a IRPF 2016 (consignar els ingressos corresponents a l’exercici 2016)         Import  ................................................€ 
 

 Renda Mínima d’Inserció   Pensions no contributives    Pensió d’aliments    Treballadores de la llar    Declaració   Sense 
(Presentar la documentació prevista a les bases de la convocatòria en funció de la font o fons d’ingressos)            jurada             ingressos
Signatura: 
(Tutor si és menor d’edat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
Dades personals i econòmiques dels membres computables de la unitat familiar 
La persona que signa autoritza al Consorci d’Educació de Barcelona a obtenir d’altres administracions públiques, les dades que siguin precises per a determinar, 
conèixer i comprovar totes les dades d’identificació, circumstàncies personals, de residència, familiars i de renda del sol·licitant i de la resta de membres 
computables de la unitat familiar, necessaris per a la resolució de la sol·licitud de la beca d’ajuts individuals de menjador per al curs 2017-2018. L’autorització 
concedida pot ser revocada en qualsevol moment mitjançant escrit adreçat al Consorci d’Educació de Barcelona. 

Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades seran  incorporades al fitxer “Ajuts, beques i subvencions”, del 
qual és responsable el Consorci d’Educació de Barcelona. La finalitat d’aquest fitxer és l’impuls i gestió de les convocatòries públiques d’ajuts, beques i subvencions 
a la comunitat educativa competència del Consorci d’Educació de Barcelona. Li informem que les seves dades podran ser comunicades a l’entitat financera “La 
Caixa” a efectes de pagament. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adjuntant fotocòpia del vostre DNI adreçat a 
la Direcció d’Atenció a la Comunitat Educativa: Plaça Urquinaona, 6, planta 4a, 08010, Barcelona o bé mitjançant correu electrònic signat electrònicament adreçat a 
ajuts.ceb@gencat.cat. 

 
 
 



                 AM- 4 

Instruccions per omplir els fulls de sol·licitud d’ajuts de menjador 2017-2018 
 
 

La família ha d’omplir els impresos de la sol·licitud i aportar, si cal, la documentació pertinent. Aquest model consta de tres 
fulls, l’AM1 i AM2 s’han d’omplir obligatòriament, i l’AM3 depèn de la situació familiar. 

 
La impossibilitat de comprovar les dades mitjançant l’Agència Tributària per no haver emplenat correctament les dades 
identificatives requerides en l’imprès de sol·licitud serà motiu d’exclusió de la convocatòria per manca de compliment dels 
requisits. 

 
Full 1 (AM-1) Obligatori 
 
El sol·licitant ha d’omplir les dades bàsiques de la família i les dades de l’alumnat beneficiari. També, si és el cas, s’hauran 
marcar les situacions especifiques (es comprovaran d’ofici) i/o necessitat social greu de la unitat familiar. 
 
Risc social de la unitat familiar 
 

A- Si la família és atesa pels serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona, només cal informar el servei social municipal 
pel qual són ateses. 
B- Si la família és atesa pels serveis socials d’un altre ajuntament, haurà de presentar informe específic d’aquest servei 
social acreditant l’existència d’una necessitat social greu. 

 
IDALU, aquesta informació la proporcionarà el centre educatiu. 
 
Full 2 (AM-2) Obligatori 
 
Recull l’acreditació dels ingressos dels sustentadors principals. 
 
Ingressos subjectes a IRPF de l’exercici 2016, tant si han fet declaració de renda com si no. En aquest cas no cal especificar 
l’import, ja que es comprovarà d’ofici.  
 
Ingressos NO subjectes a IRPF de l’exercici 2016. En el cas que algun membre de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés 
no subjecte a l’IRPF, caldrà marcar la font d’ingrés i consignar l’import percebut que aquest concepte durant tot l’exercici 2016. 
Tanmateix s’haurà d’aportar la documentació que correspongui: 
 
- Renda Mínima d'Inserció (RMI) o equivalent: Document acreditatiu i el seu import de l’ any 2016. 
- Pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i de la seva quantia percebuda l’any 2016. 
 -Pensió per aliments dels fills, en cas de divorci. Document acreditatiu de l’atorgament i del seu import de l’ any 2016. 
-Treballadores de la llar: Bases de cotització i vida laboral de l’any 2016. 
- En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s’haurà d’acreditar mitjançant qualsevol altra documentació 
fefaent que serà valorada per la Comissió d’adjudicació. 
  
Seran motiu de denegació les sol·licituds amb declaracions sense ingressos de tots els membres de la unitat familiar. 
 
En casos de custòdia compartida s’ha d’incloure l’altre sustentador amb el/la que es comparteix la custòdia. Així, en aquest 
supòsit es consideraran com a membres de la unitat familiar únicament els ex cònjuges i els fills comuns. 
 
Relació familiar amb l’alumne/a 

 
A. Persona encarregada de la guarda i protecció: resolució o documentació acreditativa conforme se li atorga la guarda i 

protecció del menor. 
B. Tutor/a legal: resolució o documentació acreditativa on es reconegui la condició de tutor/a legal del menor. 
C. Infant en acolliment: resolució d’acolliment de la DGAIA. 

 
Cal signar la declaració responsable. 

 
Full 3 (AM – 3) A omplir quan hi hagi altres membres de la unitat familiar 
 
S’han de consignar els altres membres de la unitat familiar, a part dels alumnes beneficiaris i dels sustentadors principals. El 
tipus de document identificatiu per als membres majors d’edat ha de ser NIF o NIE . Els menors d’edat han de marcar aquesta 
opció i ha de signar el pare, la mare o el/la tutor/a legal. Els germans majors de 25 anys a data de convocatòria, no es 
consideraran membres de la unitat familiar a no ser que tinguin una discapacitat física, psíquica o sensorial. En aquest cas 
s’haurà de marcar. 

 


	nom_del_centre: 
	codi_del_centre: 
	juny: Off
	Adreça: 
	codi_postal: 
	municipi: 
	Telefon: 
	correu_electronic: 
	Casilla de verificación1: Off
	Casilla de verificación4: Off
	Casilla de verificación2: Off
	Casilla de verificación3: Off
	Casilla de verificación5: Off
	estar en centre d'acollida: Off
	necessitat_social1: Off
	nom_del_centre_familia_atesa_ss: 
	necessitat_social2: Off
	alumne_nom_3: 
	alumne_cognom1_3: 
	alumne_cognom2_3: 
	alumne_nom_4: 
	alumne_cognom1_4: 
	alumne_cognom2_4: 
	setembre: Off
	obert: Off
	acolliment: Off
	33: Off
	idalu_1: 
	idalu_1a: 
	idalu_1b: 
	idalu_1c: 
	idalu_1d: 
	idalu_1e: 
	idalu_1f: 
	idalu_1g: 
	idalu_1h: 
	idalu_1i: 
	idalu_1j: 
	idalu_1k: 
	alumne_curs: 
	data_naixament_dia1: 
	data_naixament_dia2: 
	data_naixament_mes1: 
	data_naixament_mes2: 
	data_naixament_any1: 
	data_naixament_any2: 
	alumne_nacionalitat: 
	alumne_nom2: 
	alumne_cognom1_2: 
	alumne_cognom2_2: 
	idalu_1_2: 
	idalu_1a_2: 
	idalu_1b_2: 
	idalu_1c_2: 
	idalu_1d_2: 
	idalu_1e_2: 
	idalu_1f_2: 
	idalu_1g_2: 
	idalu_1h_2: 
	idalu_1i_2: 
	idalu_1j_2: 
	idalu_1k_2: 
	alumne_curs_2: 
	data_naixament_dia1_2: 
	data_naixament_dia2_2: 
	data_naixament_mes1_2: 
	data_naixament_mes2_2: 
	data_naixament_any1_2: 
	data_naixament_any2_2: 
	alumne_nacionalitat_2: 
	NIF_1_3: 
	NIF_1_4: 
	idalu_1_3: 
	idalu_1a_3: 
	idalu_1b_3: 
	idalu_1c_3: 
	idalu_1d_3: 
	idalu_1e_3: 
	idalu_1f_3: 
	idalu_1g_3: 
	idalu_1h_3: 
	idalu_1i_3: 
	idalu_1j_3: 
	idalu_1k_3: 
	alumne_curs_3: 
	data_naixament_dia1_3: 
	data_naixament_dia2_3: 
	data_naixament_mes1_3: 
	data_naixament_mes2_3: 
	data_naixament_any1_3: 
	data_naixament_any2_3: 
	alumne_nacionalitat_3: 
	idalu_1_4: 
	idalu_1a_4: 
	idalu_1b_4: 
	idalu_1c_4: 
	idalu_1d_4: 
	idalu_1e_4: 
	idalu_1f_4: 
	idalu_1g_4: 
	idalu_1h_4: 
	idalu_1i_4: 
	idalu_1j_4: 
	idalu_1k_4: 
	alumne_curs_4: 
	alumne_nacionalitat_4: 
	sexe_1_H_2: Off
	sexe_1_D_2: Off
	sexe_1_H_3: Off
	sexe_1_D_3: Off
	sexe_1_H_4: Off
	sexe_1_D_4: Off
	sexe_1_H: Off
	sexe_1_D: Off
	discapacitat_1_N: Off
	discapacitat_1_S: Off
	discapacitat_1_N_3: Off
	discapacitat_1_S_3: Off
	discapacitat_1_N_4: Off
	discapacitat_1_S_4: Off
	alumne_nom: 
	alumne_cognom1: 
	alumne_cognom2: 
	NIF_1: 
	tutor_1_cognom1: 
	tutor_1__cognom2: 
	tutor_1_nom: 
	tipus_de_parentiu_tutor_1_nom: 
	ingressos_subjectes_2016: Off
	ingressos_NO_subjectes_2016: Off
	renda_mínima: Off
	pensions no contributives: Off
	pensions_alimentaries: Off
	treballadora de la llar: Off
	Declaració jurada: Off
	sense ingressos: Off
	NIF_1_tutor_1: 
	import_ingressos: 
	tipus_de_parentiu_tutor_2_nom: 
	tutor_2_nom: 
	tutor_2_cognom1: 
	tutor_2__cognom2: 
	discapacitat_1_N_2: Off
	discapacitat_1_S_2: Off
	NIF__tutor_2: 
	data_1: 
	declaracio_persona_solicitant: 
	declaracio_persona_solicitant_com_a: 
	data_naixament_dia1_4: 
	data_naixament_dia2_4: 
	data_naixament_mes1_4: 
	data_naixament_mes2_4: 
	data_naixament_any1_4: 
	data_naixament_any2_4: 
	ingressos_subjectes_2016_2: Off
	ingressos_NO_subjectes_2016_2: Off
	import_ingressos_2: 
	renda_mínima_2: Off
	pensions no contributives_2: Off
	pensions_alimentaries_2: Off
	treballadora de la llar_2: Off
	Declaració jurada_2: Off
	sense ingressos_2: Off
	altres_membres_nom: 
	altres_membres_nom_cognom1: 
	altres_membres_nom_cognom2: 
	NIF__altres_membres: 
	germa_altres_membres: Off
	data_naixament_altres_membres_dia1: 
	data_naixament_altres_membres_dia2: 
	data_naixament_altres_membres_mes1: 
	data_naixament_altres_membres_mes2: 
	data_naixament_altres_membres_any1: 
	data_naixament_altres_membres_any2: 
	discapacitat_altres_membres_N: Off
	discapacitat_altres_membres_S: Off
	ascendent_altres_membres: Off
	altres_membres_ingressos_subjectes: Off
	ingressos_NO_subjectes_2016__altres_membres_2: Off
	altres_membres_import_ingressos_2: 
	renda_mínima_2_altres_membres: Off
	pensions no contributives_2_altres_membres: Off
	pensions_alimentaries_2_altres_membres: Off
	treballadora de la llar_2_altres_membres: Off
	Declaració jurada_2_altres_membres: Off
	sense ingressos_2_altres_membres: Off
	altres_membres_nom_2n: 
	altres_membres_nom_cognom1_2n: 
	altres_membres_nom_cognom2_2n: 
	NIF__altres_membres_2n: 
	germa_altres_membres_2n: Off
	ascendent_altres_membres_2n: Off
	data_naixament_altres_membres_dia1_2n: 
	data_naixament_altres_membres_dia2_2n: 
	data_naixament_altres_membres_mes1_2n: 
	data_naixament_altres_membres_mes2_2n: 
	data_naixament_altres_membres_any1_2n: 
	data_naixament_altres_membres_any2_2n: 
	discapacitat_altres_membres_N__2n: Off
	discapacitat_altres_membres_S__2n: Off
	altres_membres_ingressos_subjectes__2n: Off
	ingressos_NO_subjectes_2016__altres_membres_2__2n: Off
	altres_membres_import_ingressos_2__2n: 
	renda_mínima_2_altres_membres__2n: Off
	pensions no contributives_2_altres_membres__2n: Off
	pensions_alimentaries_2_altres_membres__2n: Off
	treballadora de la llar_2_altres_membres__2n: Off
	Declaració jurada_2_altres_membres__2n: Off
	sense ingressos_2_altres_membres__2n: Off
	NIF_1_2: 
	tant_per_cent_discapacitat_2: 
	tant_per_cent_discapacitat_1: 
	tant_per_cent_discapacitat_3: 
	tant_per_cent_discapacitat_4: 


