
ANNEX 2
SOL·LICITUD D’AJUTS DE MENJADOR (2022-2023)

Motius socioeconòmics Motius de desplaçament
 

CODI DE LA 
SOL·LICITUD

CENTRE

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Primer 
llinatge

Segon 
llinatge

Nom DNI/NIE

Telèfon

Domicili

Municipi Codi postal

Alumnes per als quals se sol·licita l’ajut

Nom Primer llinatge Segon llinatge

Membres de la unitat familiar

Primer llinatge Segon llinatge Nom NIF/NIE Parentiu1

alumne/a

mare

pare

1Indicau: germà, germana, padrí, padrina.

C. del Ter, 16
07009 Palma 
Tel. 971 17 77 81
dgpice.caib.es 



Documentació 

Documentació que s’ha d’aportar en totes les sol·licituds

 Còpia del DNI/NIE de tots els membres de la família

 Còpia del llibre de família

 Certificat de convivència

 En el cas d’alumnes beneficiaris directes, la documentació justificativa  d’aquesta situació

CONDICIÓ DE BENEFICIARI DIRECTE (marcau l’opció triada)
Condició Documentació que s’aporta
Alumnes en acolliment en un centre
Família víctima de violència de gènere
Alumnes que tenguin condició de 
refugiat

PUNTUACIÓ A LA QUAL ES VOL OPTAR (marcau l’opció triada)
Apartat de puntuació Documentació que cal aportar
Nivell de renda —
Infant en acolliment familiar Documentació acreditativa de 

l’acolliment
Membre de la unitat familiar amb 
discapacitat

Certificat de discapacitat en què en 
consti el grau

Família nombrosa Carnet de família nombrosa vigent
Família monoparental Documentació acreditativa de la 

monoparentalitat
Dos o més fills usuaris de menjador en el 
centre

—

— Desatenció o maltractament
— Situacions de risc
— Dificultats en l’atenció per motius de dis-

ponibilitat dels tutors

Certificat de serveis socials
 Altres: ________________________________

Beneficiari de rendes mínimes d’inserció o 
altres

Document expedit per l’administració 
competent

Altra documentació que acrediti alguna causa de les indicades en la convocatòria
1. 

2. 

3.

4.

C. del Ter, 16
07009 Palma 
Tel. 971 17 77 81
dgpice.caib.es



Important! No oblideu marcar les opcions a les quals es vol optar de cara a la puntuació, així
com la documentació aportada. Només es tindran en compte les opcions marcades i amb la 
documentació corresponent.

Altres subvencions obtingudes
Tipus d’ajut Quantitat mensual Quantitat total a rebre

Autorització de gestió de l’ajut
D’acord amb el que disposa el punt dotzè de la Resolució del conseller d’Educació i Formació 
Professional de 14 de juny de 2022 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de 
menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris de les Illes Balears 
durant el curs escolar 2022-2023, i com a beneficiari dels ajuts de menjador escolar atorgats 
per la Conselleria d’Educació i Formació Professional,

AUTORITZ: 

El centre indicat perquè gestioni la quantitat rebuda en concepte d’ajuts de menjador 
corresponent al curs escolar 2022-2023.

Declaració responsable
Sota la meva responsabilitat, amb relació al procediment pel qual es convoquen ajuts de 
menjador per als alumnes que cursen estudis en centres docents no universitaris durant el 
curs escolar 2022-2023 per mitjà de la Resolució del conseller d’Educació i Formació 
Professional de 14 de juny de 2022,

DECLAR:

Que conec i no he incorregut en cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari prevists en
l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de subvencions.
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Autorització per obtenir les dades fiscals
Vista la necessitat de presentar el certificat d’ingressos de l’Agència Tributària corresponent a 
l’exercici fiscal de l’any 2021 dels membres de la unitat familiar, d’acord amb el que disposa el 
punt dotzè la Resolució de 14 de juny del conseller d’Educació i Formació Professional per la 
qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis no 
universitaris durant el curs escolar 2022-2023, les persones següents:

Primer llinatge Segon llinatge Nom DNI/NIF Signatura

autoritzen la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears 
perquè obtengui el corresponent certificat d’ingressos de l’Agència Tributària a l’efecte 
d’elaborar el barem per als ajuts de menjador del curs 2022-2023.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/
CE (Reglament general de protecció de dades), i amb la legislació vigent en matèria de 
protecció de dades, s’informa del tractament de dades personals que conté aquesta 
sol·licitud.

Tractament de dades. Les dades personals que conté aquesta sol·licitud seran tractades per 
la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.
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Exercici de drets i reclamacions. La persona afectada pel tractament de dades personals 
pot exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de 
portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el 
consentiment, si escau, en els termes que estableix el Reglament general de protecció de 
dades) davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici 
de drets en matèria de protecció de dades personals», previst a la Seu Electrònica de la CAIB 
(seuelectronica.caib.es).

Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el 
termini d’un mes, la persona afectada pel tractament de les dades personals pot presentar la 
«Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Delegació de Protecció de Dades. La Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència (pg. de 
Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es).

__________________, ____ d________________ de 2022

[rúbrica]           [segell del centre]
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