
SOL.LICITUD D'AJUDES DE MENJADOR ESCOLAR

RESOLUCIÓ 9 de juny de 2021, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
per  la  qual  es  convoca  la  concessió  d’ajudes  de  menjador  escolar  en  els  centre
educatius.

L'alumnat del Centre que desitge sol·licitar ajuda individual de transport i ajuda de menjador
escolar per al proper curs 2021-2022 podrà tramitar la sol·licitud segons s’indica en aquestes
instruccions. El termini per poder presentar-les és fins el 16 de juliol.

El model de sol·licitud d'ajuda és únic per al menjador i per al transport escolar ( annex I)

Hi ha dues formes de sol·licitar aquestes ajudes:

a) Els pares, mares o tutors de l’alumnat que siguen usuaris de l’Aplicació ITACA Web
Família, podran accedir a aquesta aplicació informàtica per a visualitzar i descarregar el
seu  esborrany  de  sol·licitud  d’ajuda,  on  constaran  pregravades  les  dades.  Signat
aquest esborrany confirmen la sol·licitud per al proper curs.

- Si les dades són correctes haureu d’imprimir la sol·licitud , signar-la i presentar-la al
centre educatiu sense cap altra documentació.

- Si alguna de les dades no és correcta haureu d’imprimir la sol·licitud i senyalar la
circumstància  que  canvia  en  l’apartat  G  del  borrador.  Aquesta  sol·licitud  es
presentarà al centre educatiu amb la documentació justificativa de la modificació.

- Si  no tenen aquesta aplicació  (  web família)   podran sol·licitar  l'esborrany a la
secretaria del centre.  

 b) Sol·licituds noves: Omplint una sol·licitud nova ( Annex I) amb fotocòpia del DNI de les
persones sol·licitants  (  pare i  mare)  i  la  documentació  que siga necessària  per  a justificar
qualsevol circumstància sociofamiliar.

Podran ser beneficiaris de la subvenció del servei del menjador escolar els següents:

Alumnat del segon cicle d’infantil i primària escolaritzat en el centre.

1. Beneficiaris de l’ajuda assistencial de menjador prèvia baremació:

- Podrà participar en la present convocatòria d’ajudes assistencials de menjador l’alumnat la 
renda familiar del qual durant l’any 2020 no supere els imports següents:

Famílies de dos membres 24.089,00 

Famílies de tres membres 32.697,00

 Famílies de quatre membres 38.831,00 

Famílies de cinc membres 43.402,00 

Famílies de sis membres 46.853,00 

Famílies de set membres 50.267,00 
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Famílies de huit membres 53.665,00

S’entendrà per renda familiar anual la suma de les rendes de l’exercici 2020 dels membres que
integren la unitat familiar . L’acreditació de les dades econòmiques de les persones sol·licitants
serà consultada per la Conselleria amb competència en matèria d’educació a l’Agència Estatal
d’Administració tributària.

- Com acreditar les Circumstàncies socio-familiars especials?

- L’acreditació de la situació de desocupació o atur laboral del pare i de la mare i/o dels tutors,
sense prestacions, la realitzarà d’ofici aquesta administració.

-  La  condició  de  persona  refugiada  s’acreditarà  per  mitjà  de  la  presentació  de  la  còpia
compulsada de la documentació facilitada pel Ministeri d’Interior.

- En el cas de família monoparental s’acreditarà mitjançant el títol de família monoparental. En
cas de no disposar d’aquest títol s’acreditarà mitjançant l’aportació de la següent documentació:

a)   Viduïtat: llibre de família i certificat de defunció d’algun dels cònjuges

b) Separació  o divorci:  llibre de família  i  sentència judicial  ferma de separació o divorci  (o
conveni regulador en el cas de parelles de fet), on constarà acreditada l’obligació legal de pagar
la pensió alimentària, i el règim de convivència de la descendència. 

c) Família de mare/pare soltera/o: llibre de família o certificació del Registre Civil.

- Violència de gènere: Presentant la còpia compulsada de l'ordre de protecció a favor de la
víctima, o, si és el cas, la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència
de gènere, que estiguen vigent durant la tramitació de l’ajuda

En els tres casos assenyalats a més s’haurà d’aportar certificat municipal de convivència, o en
defecte d’això, informe dels serveis socials o certificat d’empadronament col·lectiu. Atès que la
convivència de la mere o el pare solters, separats, divorciats o vidus, amb una altra persona
amb la qual mantinga una relació d’afectivitat , encara que aquesta no estiga regularitzada,
exclou la condició de família monoparental i, en conseqüència, els beneficis atribuïts a aquesta.

- Família nombrosa: Còpia del títol de família nombrosa.

- La condició de persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa s’acreditarà per mitjà del certificat del
director o directora del centre penitenciari o del certificat acreditatiu expedit per un metge o
metgessa especialista.

Beneficiaris del servei de transport escolar:

És beneficiari  del servei  escolar de transport  individual l'alumnat de segon cicle d'Educació
Infantil i d'Educació Primària que acredite que el seu domicili es trobe a una distància , en linea
recta,  de  3  kilòmetres  o  més  del  centre  educatiu  que  li  corresponga  per  a  la  seua
escolarització.

Una  vegada  emplenada  la  sol·licitud  i  presentada  les  persones  firmants  autoritzen  la
Conselleria  competent  en  matèria  d’educació  a  la  inclusió  de  les  seues  dades  personals,
recollits al llarg del procediment en un registre informatitzat, en els termes i les condicions que
s’estableixen en la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i
d’acord també en el decret 220/2014 del Consell, del qual s’aprova el reglament d’Administració
Electrònica de la Comunitat Valenciana.
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