FAQS Ajuts de menjador. Convocatòria 2021/2022
Quin és el termini per presentar la sol·licitud?
El termini és del 3 al 31 de maig de 2021. En el cas de l’alumnat que hagi de
cursar P3 el termini s’allargarà fins al 23 de juny.

Qui pot sol·licitar l’ajut?
Alumnes de segon cicle d'educació infantil i ensenyament obligatori que
assisteixen a centres de la comarca del Baix Ebre.

On s’ha de presentar la sol·licitud?
La sol·licitud únicament es pot presentar per via telemàtica al web
www.baixebre.cat. A l’apartat d’Ensenyament trobareu la pestanya ‘Ajuts
de menjador 2021/2022’, on trobareu la sol·licitud i tota la informació per
fer el tràmit en línia. Les sol·licituds presentades per altres mitjans, com per
exemple correu electrònic, no seran vàlides.

Es pot auto emplenar la sol·licitud?
Sí, la sol·licitud es pot auto emplenar i si tens signatura digital no és
necessari imprimir-la.

Si no disposo de signatura digital, puc presentar la sol·licitud de forma
telemàtica?
Sí. Si no tens signatura digital, hauràs d’imprimir la sol·licitud per signar-la
manualment i escanejar-la per les dues cares per adjuntar-la a través de la
seu electrònica o realitzar una fotografia de la sol·licitud, també per les dues
cares, ben clara, i enviar-la pel mateix sistema anterior.

Quines dades cal posar en la instància genèrica?
Les dades de la persona que consta com a sol·licitant de l’ajut individual de
menjador. A l’apartat EXPOSO, indiqueu que es realitza la presentació de
l’ajut de menjador 2021/2022. I a l’apartat SOL·LICITO, indiqueu que es doni
tràmit a la sol·licitud de l’ajut.

S’ha d’adjuntar algun document?
A més de la sol·licitud, s’han d’adjuntar els documents establerts en les
bases no aportats en una convocatòria anterior o els que no estiguin vigents
en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Quina documentació cal presentar?
En cas de no haver-la aportat en anteriors convocatòries:
• Fotocòpia del DNI/NIF/NIE vigent de tots els membres de la unitat de
convivència.
• Fotocòpia del llibre de família, si l’alumne no disposa de DNI/NIE.
• Volant de convivència actual, expedit per l’ajuntament corresponent.
• Codi identificador únic de l’alumne (IDALU).
Pel que fa a la documentació complementària:
• Acreditació de la direcció general d’Atenció a la Infància i
Adolescència d’infants en acolliment en la unitat familiar extensa o
aliena.
• Resolució d’escolarització compartida en el cas d’alumnes
escolaritzats en centres públics i d’educació especial.
• Certificat de distància de més de 3 quilòmetres des del domicili on
resideix l’alumne al centre escolar.
• Conveni o sentència de divorci o acta final de mediació. A la sol·licitud
de l’ajut cal indicar si la custòdia és compartida.
• Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social.

• Document acreditatiu de prestacions econòmiques per ajuts de
lloguer de l’habitatge.

Si tinc tota la documentació aportada d’anys anteriors en vigor cal que ho
faci constar?
Sí, has de marcar la casella corresponent a la sol·licitud dels apartats
‘Documentació obligatòria’ i/o ‘Documentació complementària’.

He d’emplenar dues sol·licituds si he de demanar dues beques per a dos
fills?
No, si es sol·licita l’ajut per a més d’un/a fill/a s’emplenarà una única
sol·licitud. En cas de més de tres fills, s’adjuntaran tantes sol·licituds com
faci falta.

Quina és la quantitat de l’ajut?
S’atorgaran ajuts del 70% o del 100% del cost del menjador a l’alumnat que
compleixi els requisits establerts.

Quin és el llindar econòmic per a obtenir un ajut?
Els ingressos dels membres de la unitat familiar no poden superar la suma
dels imports següents:
• Primer adult (sustentador/a principal): 10.981,40 euros
• Segon adult (sustentador/a principal): 5.490,80 euros
• Altres adults que integren la unitat familiar diferents dels
sustentadors principals: 2.745,35 euros
• Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.294,45 euros.

En cas de custòdia compartida, qui ha de sol·licitar l’ajut?

En el cas d’alumnes amb pares/mares separats i/o divorciats amb règim de
custòdia compartida, que ambdós vulguin sol·licitar l’ajut, hauran de
presentar dues sol·licituds. En cas que només sol·liciti l’ajut un dels
progenitors/es li correspondrà pels dies de custòdia que estableixi el
conveni regulador.

Es pot compactar l’ajut?
L’alumne beneficiari d’un ajut del 70% podrà compactar-lo, amb l’objectiu
que pugui dinar gratuïtament els dies que li cobreixi l’ajut.
Per poder gaudir d’aquesta compactació la família o tutors legals de
l’alumne beneficiari de l’ajut ho hauran d’indicar explícitament a la
sol·licitud marcant la casella corresponent en cas que l’ajut atorgat sigui
d’un 70% del preu del menjador.

Com sabré si em donen l’ajut?
Les persones que han sol·licitat l’ajut rebran un SMS que els informarà de
la publicació de la resolució de l’adjudicació dels ajuts al tauler d’anuncis
del web www.baixebre.cat. Aquesta resolució es podrà consultar per centre
i número IDALU de l’alumne.
Si tinc algun dubte sobre la sol·licitud o la seva tramitació què puc fer?
Pots enviar un correu a ensenyament@baixebre.cat o trucar al telèfon
977445308 extensió 2.

