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CONVOCATÒRIA  D’AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ADREÇATS A ALUMNAT 

D’ENSENYAMENTS OBLIGATORIS, DE SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL I DE CENTRES 

D’EDUCACIÓ ESPECIAL SUFRAGATS AMB FONS PÚBLICS DE LA COMARCA DE L’ANOIA 

PER AL CURS 2020-2021 

 

1 Tramitació i terminis de presentació  

 

Degut a la situació d’excepcionalitat, la sol·licitud s’haurà de tramitar de forma 

telemàtica, a través de la web del Consell Comarcal. 

 

Només per casos excepcionals en que no sigui possible realitzar el tràmit telemàtic, 

podran presentar la sol•licitud degudament emplenada i signada, juntament amb 

la documentació seguint el protocol establert per cadascun d’ells i en les dates 

especificades. 

 

Els models de sol·licitud es podran descarregar a  través de la web del Consell 

Comarcal. 

Per aquest  curs 20/21 hi hauran dos models de sol·licitud: 

 

MODEL 1- Per a la confirmació de dades i documents presentats en la convocatòria 

19/20  

 

- Sol·licitud per a les famílies interessades, que la van presentar el curs anterior i 

segueixen vigents i sense canvis totes les dades i documents aportats per aquella 

convocatòria.  

 

MODEL 2- Per noves sol·licituds i modificacions de dades. La poden presentar: 

 

- Les famílies interessades que NO van presentar la sol·licitud d’ajut individual 

de menjador en aquest Consell Comarcal per la convocatòria del curs 2019-2020. 

- Les famílies que varen presentar la sol·licitud pel curs 19/20 però han sofert 

modificacions en  les dades o documents aportats (canvi d’unitat familiar, llibre de 

família, volant de convivència, conveni regulador, centre educatiu, etc.). 

 

1.1Terminis 

 

1.1.1 Primer termini 

 

http://www.anoia.cat/
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Model 1: De l’1 al 19 de juny inicialment per a alumnes que ja tenien sol·licitat 

l’ajut del curs passat (2019-2020) . Les famílies ho hauran d’entregar al centre 

educatiu i aquest passar-ho per instància electrònica al CCA. 

 

1.1.2 Segon termini 

 

Model 2: 

a) Per a alumnes de nova matriculació. Del dia 1 de juny i fins al dia 30 de 

setembre. En aquest casos, les persones sol·licitants hauran de presentar 

un certificat del centre educatiu en que s’especifiqui la data de 

matriculació. 

 

b) Totes les sol·licituds que no s’hagin pogut entregar al centre educatiu 

abans del dia 19 de juny, seran acceptades al CCA per instància 

electrònica o presencialment amb cita prèvia fins el dia 30 de setembre 

de 2020 

 

 

c) Alumnat d’unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist 

greument afectada per causa de força major i degudament justificada 

amb posterioritat a la finalització del termini establert de presentació, 

podran presentar sol·licitud com a màxim al 30 d’abril de 2021. Es 

preveuen com a supòsits de variacions significatives: 

 Defunció i/o incapacitat d’un  o d’ambdós responsables legals de 

l’alumne/a. 

 Privació de llibertat d’un o d’ambdós responsables legals de l’alumne/a. 

 Abandonament familiar d’un o d’ambdós responsables legals de 

l’alumne/a, inclòs separació. 

 Embargament de béns i/o rendes d’un o d’ambdós responsables legals 

de l’alumne. 

 Situació sobrevinguda que requereixi l’atenció dels serveis socials. 
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