
 
       

 
 

BEQUES ESCOLARS CURS 2017-2018 
FULL INFORMATIU SOBRE LA TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS DE LES BEQUES 
ESCOLARS DEL CURS 2017-2018 I RESUM DE LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
PER ACREDITAR LA SITUACIÓ ECONÒMICA, FAMILIAR I DE DESPESES 
D'HABITATGE DE LA UNITAT FAMILIAR SOL·LICITANT 
 
 

RESUM DELS CONCEPTES SUBVENCIONABLES 
MENJADOR ESCOLAR Alumnat d’Educació Infantil, Primària, 

Secundària, Escoles Bressol Municipals i 
Educació Especial 

LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR Alumnat d’Educació Infantil, Primària i 
Secundària i Educació Especial 

LLARS D’INFANTS Alumnat de 0 a 3 anys 
COLÒNIES I SORTIDES FI DE CURS 
(realitzades durant el curs 2015-2016) 

Alumnat d’Educació Infantil, Primària, 
Secundària i Educació Especial en centres 
públics de Cerdanyola del Vallès 

TRANSPORT ESCOLAR Alumnat de 4 a 16 anys 
 
PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 
LLOC ON PRESENTAR-LES  Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de 

Cerdanyola del Vallès. Entrada principal pel Passatge 
Ajuntament 

HORARI De les 8:30 a les 16:00 h. Més tard de les 16:00 h, 
malgrat l’OAC està oberta, no es tramitaran aquest 
tipus de sol·licituds 

DATES DE PRESENTACIÓ PER 
CENTRES 

Per facilitar la tramitació de sol·licituds, s’han 
distribuït els centres escolars durant el període de 
presentació de sol·licituds (veure quadrant adjunt). 
En el cas de demanar beques per varis fills que van a 
centres diferents, no cal venir vàries vegades i es pot 
escollir qualsevol de les dates programades 

 
DISTRIBUCIÓ DEL CALENDARI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER 
CENTRES ESCOLARS DE CERDANYOLA 
20 i 21 de març: Escoles Anunciata, Escala Dei, Montserrat i Ramon Fuster 
22 i 23 de març: Instituts Banús, Forat del Vent, Gorgs, Jaume Mimó i Pere Calders 
24 i 27 de març: Escoles Saltells i Fontetes 
28 i 29 de març: Escoles Bellaterra, Carles Buïgas i Collserola 
30 i 31 de març: Escoles Sant Martí i Turó de Guiera 
3 i 4 d’abril: Escoles Serraparera i La Sínia 
5 i 6 d’abril: Escola Xarau 
7, 18 i 19 d’abril: Llar d’Infants Disney, Ninot, Nins, Patufet, Llar d'en Pitus, Bon Dia, La 
Torreta de Xiquilàndia, Tic Tac i les escoles bressol municipals Cordelles, Montflorit i 
Turonet 
20 d’abril: Centre d’Educació Especial Flor de Maig, Jeroni de Moragas i Bellaire 
21 i 24 d’abril: Incidències  



 
 
INFORMACIONS IMPORTANTS RELATIVES A LES SOL·LICITUDS 
S’ha de posar el nom i cognoms i el DNI/NIE de la persona responsable de l’alumne o 
alumnes pels quals es sol·licita beca a la capçalera de cada pàgina del model de sol·licitud. 
Per evitar oblits, es recomana omplir aquesta dada al començament de tot. 
Les sol·licituds presentades per a menjador dels infants matriculats en escoles bressol 
municipals seran derivades a l’oficina de Tarifació Social per a què, si correspon, sigui 
aplicada la reducció corresponent d’acord amb el que estableix l’Ordenança municipal 43, 
reguladora del preu públic per la prestació de serveis d’educació, esports, cultura i 
joventut. A les sol·licituds de beques d’escoles bressol municipals, només es valorarà el 
menjador en aquells casos en el qual que la Tarifació Social estigui vigent. 
No s’ha de demanar beca de llibres si el centre els té socialitzats. 
Els ajuts a l’adquisició de llibres estan subjectes a la seva compra a l’empresa contractada 
per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. El nom de l’empresa es farà constar a la 
notificació d’atorgament de la beca. Per tant, els llibres no es podran adquirir abans de la 
notificació ni en un altre lloc que no sigui l’empresa esmentada. 
No s’ha de demanar beca de colònies o de sortides fi de curs si el centre no ha fet aquesta 
activitat durant el curs 2016/2017. 
La beca de transport escolar anirà adreçada a facilitar a la unitat familiar, en cas de ser 
beneficiari d’aquest ajut, a l’adquisició de la targeta de transport integrada T-16, que 
s’haurà d’acreditar abans del dia 31 de desembre de 2017 adjuntant el full de creditors de 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. En el cas de què l’import atorgat sigui menor al 
cost de la Targeta de transport, l’import de la diferència ha de ser assumit per la família. 
No s’acceptarà un canvi de centre escolar sense acreditar la nova matrícula, emesa pel 
centre educatiu corresponent. 
Si algun aspecte de la situació econòmica, social, o familiar no queda reflectida en els 
supòsits anteriors, consulteu amb el personal dels Serveis Socials municipals dins el 
termini de presentació de sol·licituds. 
 
 

CALENDARI DE TRAMITACIÓ PREVIST A LA CONVOCATÒRIA  
Presentació de sol·licituds (a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana de l’Ajuntament) 

Del 20 de març al 24 d’abril de 
2017 

Exposició de les puntuacions provisionals de les 
sol·licituds, de conformitat amb el barem establert (a les 
dependències del Servei de Promoció Social, Av. Espanya, 
6 C baixos) 

8 de juny de 2017 

Termini d'admissió de reclamacions a la baremació 
de les sol·licituds d’ajuts individuals  

Del 9 al 16 de juny de 2017 

Publicació de la puntuació definitiva de les 
sol·licituds (a les dependències del Servei de Promoció 
Social de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Av. 
Espanya 6 C baixos)  

7 de juliol de 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DOCUMENTACIÓ I DADES QUE S’HA D’APORTAR A LA SOL·LICITUD 
 
1. DOCUMENTACIÓ GENERAL I DADES 
 

  Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de tots els membres majors de 16 anys. 
 

  Fotocòpia de la targeta sanitària (Servei Català de la Salut) de tots els infants pels 
quals es sol·licita beca. 
 

  Fotocòpia de tots els fulls del llibre de família o d’altres documents que acreditin la 
filiació. 
 

  IDALU (codi identificador alumne). Aquesta dada estarà a la vostra disposició a la 
Secretaria del vostre centre escolar. 
 
 
2. JUSTIFICACIÓ DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA 
 
S’haurà de justificar la situació econòmica de tots els membres majors de 16 anys de la 
unitat familiar que conviuen en el domicili. En cas que hi hagi alguna situació que no es 
pugui acreditar documentalment, s’haurà d’omplir l’apartat de declaració responsable que 
consta en la sol·licitud. 
 
A) En tots els casos: 
 

  Full de vida laboral actualitzat emès per la Tresoreria de la Seguretat Social. 
Aquest document es pot sol·licitar de dues maneres: 

- A la pàgina web de la Tresoreria de la Seguretat Social (sede.seg-social.gob.es). 
- Presencialment, a una oficina de Tresoreria General de la Seguretat Social. A 

Cerdanyola del Vallès l’adreça és carrer de Parcers, 1-5 - telèfon 935863640. 
 
B) De tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys en situació 

d’atur: 
 

  Justificant de la percepció, o no, de la prestació d’atur, durant l’any 2016, indicant el 
seu import i temporalitat. Aquest justificant es pot sol·licitar: 

- A la pàgina web del SEPE (www.sepe.es). 
- Al telèfon 901 11 99 99 (el certificat es remet al domicili que figura a la 

seva base de dades). 
NOTA 1: Les Oficines de Treball de la Generalitat no emeten aquest tipus de justificant. 
NOTA 2:  No cal demanar aquesta documentació si no s’està d’alta al Règim de Seguretat 
Social. 
 
C) De tots els membres de la unitat familiar amb contracte de treball: 
 

  Certificat de retencions i ingressos a compte de l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques corresponent a l’exercici 2016. 
 

  Si la relació laboral s’ha iniciat al 2017, fotocòpia dels fulls de salari dels mesos de 
gener i febrer de 2017. 
 



D) De tots els membres de la unitat familiar que treballen com autònoms: 
 

  Fotocòpia del Model 130 o 131 del quart trimestre de 2016. 
 
E) De tots els membres de la unitat familiar que són pensionistes: 
 

  Document justificatiu de la pensió que es percep l’any 2016, emès per l’organisme que 
la paga o per l’entitat bancària on es rep. 
 
F) En el cas de pares o mares separats/des o divorciats/des: 
 

  Sentència de separació o divorci, o conveni regulador, on consti l’assignació 
econòmica que rep el pare o la mare sol·licitant de la beca. 
 

  Si existeix incompliment de la pensió alimentària, fotocòpia de la reclamació 
presentada al Jutjat. 
 

  Si existeixen modificacions del conveni regulador o la sentència, fotocòpia de 
l’actualització. 
 

  En el cas de custòdia compartida, ingressos d’ambdós progenitors. 
 
 
3. JUSTIFICACIÓ DE LA SITUACIÓ FAMILIAR 
 

  Si a la família hi ha un infant en acollida, document acreditatiu d’aquesta situació. 
 

  Fotocopia del Títol de família nombrosa o família monoparental, o 
Certificat de discapacitat, expedits per l'administració autonòmica competent, 
si es dóna alguna d’aquestes situacions. En el cas de que el/la menor per qui es 
sol·licita la beca, o bé qualsevol dels/de les germans-es, pateixi algun tipus de 
discapacitat, s’haurà d’acreditar mitjançant la presentació del Certificat de discapacitat en 
vigor, expedit per l’administració autonòmica competent, llevat que les Bases reguladores 
del Consell Comarcal determinin la presentació d’algun membre més de la unitat familiar 
que presenti algun tipus de discapacitat. 
 
 
4. JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES D’HABITATGE 
 

  Fotocòpia de l’últim rebut de lloguer o de la quota d’hipoteca de l’habitatge habitual, a 
nom d’un dels membres de la unitat familiar. 
 

  En el cas de viure de lloguer o relloguer que no es pot justificar documentalment, 
s’haurà d’omplir la declaració responsable per informar a l’Ajuntament d’una situació 
d’habitatge compartit que consta en el model de sol·licitud. 

 
 
L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS, TAL I COM S’ESTABLEIX A LA 
CONVOCATÒRIA DE BEQUES ESCOLARS 2017, ES RESERVA EL DRET A REQUERIR ALTRA 
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA QUE ES CONSIDERI NECESSÀRIA PER A LA 
CORRECTA VALORACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE LES BEQUES ESCOLARS. 


