BEQUES MENJADOR ESCOLAR 2013-2014
Benvolgudes famílies:
La Conselleria d'Educació i Cultura ha convocat les AJUDES INDIVIDUALITZADES
(BEQUES) DE MENJADOR.
Si hi esteu interessats, heu de passar per SECRETARIA, en les hores d'atenció al
públic, a partir de dilluns, dia 28 d’abril de 2014 fins dia 9 de maig de 2014, per recollir
l'imprès i els annexos necessaris que també podeu descarregar directament del bloc
de l'escola.
En aquesta convocatòria hi ha una sèrie de canvis, respecte de la convocatòria anterior,
que volem remarcar:
-Hi haurà dos pagaments:
º Per al primer cobrament, l’alumne ha d’haver fet ús del servei de menjador un mínim
del 50% del primer trimestre.
º Per al segon cobrament, l’alumne ha d’haver fet ús del servei de menjador un mínim
del 50% del segon i tercer trimestre.
-En aquesta convocatòria la quantia de les subvencions es farà en relació a la
puntuació de l’apartat econòmic, apartat cinquè de la convocatòria.
Documentació a presentar
Imprès de sol·licitud completament emplenat. Fotocòpia del DNI en vigor, NIF o NIE
de tots els membres computables de la unitat familiar que tinguessin 16 o més anys el dia
31 de desembre de 2013.
Declaració responsable dels pares o tutors del beneficiari que exposin que no estan
sotmesos a cap supòsit de prohibició per ser beneficiaris de subvenció (Annex 9).
Documents originals o còpies acarades següents:
Certificat d’ingressos de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària
corresponent a l'exercici fiscal de l'any 2012 de tots els membres de la unitat familiar
amb ingressos. En cas de separació matrimonial, la renda de qui en tingui la guàrdia i
custòdia, així com la quantitat aportada per manutenció de fills fixada en el conveni
regulador. En cap cas serà vàlida una còpia de la declaració de la renda.

En el seu defecte es pot presentar també l’autorització a la Conselleria d’Educació perquè
obtinguin el corresponent Certificat d’Ingressos de l’Agencia Tributària (Annex 8)
Original i fotocòpia del Llibre de Família amb tots els seus components.
Autorització al centre per gestionar l'ajuda individualitzada de menjador, signada per
la mare, el pare o el/la tutor/a de cada alumne/a (Annex 3).
Si es dóna el cas, original i fotocòpia del Carnet de família nombrosa.
Si s'escau, documents que acreditin algun tipus de minusvalidesa del
sol·licitant o d'un dels membres de la unitat familiar.
Acreditació de ser família monoparental: Còpia compulsada del Llibre de Família on
consti un sol progenitor.
Per infant en acolliment, documentació acreditativa.
Per dos o més infants que facin ús del menjador escolar: Basta comunicar-ho a la
sol·licitud d’ajudes.
Qualsevol altra documentació que acrediti circumstàncies desfavorables a nivell
socioeconòmic.
El termini de presentació de sol·licituds a la Secretaria del centre finalitza
DIVENDRES, DIA 9 de MAIG de 2014
Recordeu que és molt important presentar tota la documentació dins el termini
establert. És necessari aportar els documents originals amb la seva fotocòpia.
Palmanyola, 14 d’abril de 2014

