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CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER L’ASSISTÈNCIA AL MENJADOR ESCOLAR 

CURS 2020-2021 

 

INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES 

 

El text íntegre de les bases de la convocatòria i els impresos per sol·licitar l’ajut es troben a la seva 
disposició a la pàgina web del Consell Comarcal de la Terra Alta www.terra-alta.cat 
 
http://terra-alta.cat/arees/dinamitzacio-social/ensenyament/ 

 

 

PROCEDIMENT I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 

Les sol·licituds individuals es presentaran telemàticament al Consell Comarcal de la Terra Alta 

mitjançant instància genèrica (disponible a la web del Consell Comarcal/Seu electrònica/Tràmits 

online/Instància genèrica), adjuntant-hi l’imprès de sol·licitud, l’imprès d’autorització de consulta del 

Padró municipal i l’altra documentació escanejada o fotografiada que es detalla tot seguit: 

 

- Imprès de sol·licitud degudament signat per tots els membre de la unitat familiar majors de 

18 anys. 

- Imprès d’autorització consulta Padró municipal. 

- DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar. Si aquesta documentació s’ha presentat 

en els darrers 5 anys per tramitar ajuts escolars, no serà necessari presentar-la de nou però 

caldrà indicar-ho en l’imprès de sol·licitud. 

- Certificat de distància del domicili al centre escolar, sempre que sigui superior a 3 Km, 

expedit per l’ajuntament corresponent. 

 

D’altra banda, en el cas que s’hagin d’acreditar situacions específiques de la unitat familiar, caldrà 

aportar la documentació que s’escaigui, d’acord amb l’apartat 3.b i 5.1.1 de les Bases reguladores. 

 
 
Per poder tramitar les sol·licituds amb certificat digital serà necessari que tots els membres de la 

família majors de 18 anys tinguin el certificat digital per signar electrònicament les sol·licituds i la 

persona que tramita la sol·licitud per autenticar-se a la seu electrònica. 

Aquest certificat digital es pot sol·licitar al web http://www.idcat.cat o presencialment al Consell 

Comarcal. Si se sol·licita presencialment al Consell Comarcal serà necessari acreditar la identitat 

amb el DNI, NIE, passaport o DNI d’altres països, i portar una clau de memòria USB. 

 

http://www.terra-alta.cat/
http://terra-alta.cat/arees/dinamitzacio-social/ensenyament/
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Si no es disposa de certificat digital, s’hauran d’imprimir els impresos, signar-los manualment i 

escanejar-los per poder adjuntar-los a la instància genèrica (que és el document que s’envia al 

Consell Comarcal). En aquest cas, per enviar la instància genèrica cal seguir els següents passos:  

 

Cal prémer el quadre negre que posa EMPLENEU LA SOL·LICITUD, posar el número de mòbil, el 

DNI/NIF, donar-se d'alta a l'IdCAT mòbil i esperar a rebre el codi en un missatge al telèfon mòbil. 

Un cop es tingui el codi podrà accedir a emplenar la instància genèrica, on haurà de posar que 

sol·licita l’ajut de menjador escolar amb les dades que es demanen, i adjuntar-hi els impresos i la 

documentació que es vol presentar (DNI o altres). 

 

Es demana als sol·licitants que complimentin totes les dades requerides a la sol·licitud i que facin 

constar el número de telèfon mòbil i una adreça de correu electrònic per facilitar les comunicacions 

posteriors. 

 

El termini de presentació de sol·licituds és del dia 8 de juny fins el 23 de juny de 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


