INFORMACIÓ BÀSICA - AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR DEL CURS 2019 - 2020
Beneficiaris i requisits
Podrà sol·licitar l’ajut de menjador escolar l’alumnat que reuneixi els requisits següents:
1. Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya, en
qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i
d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria.
2. No tenir el servei de menjador amb caràcter gratuït.
3. No estar en acolliment residencial.
4. Fer ús del servei de menjador escolar.
5. Llindar de renda.
El llindar es calcularà en funció dels membres de la unitat familiar i per la agregació de les
unitats de consum, en referència a l’any 2018, que es detallen a continuació:
- Primer adult (sustentador principal): 10.096,50 €.
- Segon adult (sustentador principal): 5.048,30 €.
- Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.524,15 €.
- Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.028,95 €.
Documentació obligatòria





Imprès de sol·licitud amb l’IDALU (imprescindible).
Volant de convivència actual (expedit per l’Ajuntament)
Fotocòpia del DNI / NIE / NIF de tots els membres de la unitat familiar.
Fotocòpia del llibre de família de totes les pàgines emplenades, en cas de no disposar-ne
caldrà presentar certificat de naixement.
 En el cas d’ingressos contributius, la presentació de la sol·licitud implica
l’autorització de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar (majors 16 anys i
que hagin signat on indica dades de la unitat familiar a l’imprès de sol·licitud) per tal
que el Consell Comarcal del Baix Camp i el Dept. d’Ensenyament puguin accedir a les
dades de l’Agència Tributària i AOC i etc. I consultar totes les dades necessàries per
determinar allò que sigui necessari per la tramitació de l’ajut per mitjans electrònics.

(Val a dir que, si les persones sol·licitants no signen el model d’autorització de
l’interessat perquè el Consell Comarcal del Baix Camp i/o el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pugui demanar dades tributàries a
l’Agència Tributària relatives al nivell de renda (IRPF), han de presentar la còpia
de la documentació necessària per acreditar la situació econòmica de la família,
que es detalla a l’apartat del model de sol·licitud “Documentació que cal adjuntar
a la sol·licitud”).
 En el cas d’ingressos no contributius. en el cas que algun membre de la unitat familiar rebi
qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no contributius i, en el supòsit de no estar
obligat a presentar la declaració de l’IRPF de l’exercici 2018 per resultar-ne exclòs, caldrà
aportar la documentació següent corresponent a l’exercici de 2018.
 Fotocòpia de l’informe de vida laboral actualitzat a 2018, emès per la Seguretat Social.

 Certificat d’imputacions íntegres de l’exercici 2018, expedit per l’Agència Tributària.
 Les persones en situació d’atur: certificat actualitzat del Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE), en què consti si durant l’any 2018 va percebre la prestació d’atur i la seva
quantia.
 Les persones que percebin la Renda Mínima d’Inserció: certificat acreditatiu de l’import
total percebut durant l’any 2018.
 Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i de la seva quantia
corresponent a l’any 2018.
Documentació complementària
•
•
•
•
•
•

•
•
•

En cas de família nombrosa. Fotocòpia del títol / carnet vigent.
En cas de família nombrosa especial. Fotocòpia del títol / carnet vigent
En cas de família monoparental. Fotocòpia del títol / carnet vigent.
En cas de família monoparental especial. Fotocòpia del títol / carnet vigent.
En cas d’acolliment. Fotocòpia de la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció
a la Infància i l’Adolescència, on consti l’acolliment i l’import que es percep per aquest
concepte.
En cas de discapacitat dels membres de la unitat familiar. Fotocòpia del certificat de
discapacitat emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del
Departament de Benestar Social i Família, o pels organismes competents d’altres comunitats
autònomes.
Certificat de l’ajuntament acreditatiu de la distància entre el domicili i el centre docent
de l’alumne igual o superior a 3 Km.
Ajuts de lloguer a l’habitatge de l’any 2018. Resolució de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya en concepte de subvenció per pagar el lloguer a arrendataris amb risc d’exclusió
social per motius residencials.
En el cas de divorci o separació legal dels pares, cal presentar obligatòriament còpia de la
sentència de separació o divorci, on hi figuri l’import mensual a percebre en concepte de
manutenció / pensió. En cas que estigui en tràmit presentar fotocòpia del justificant
d’interposició de demanda, o document notarial
No es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de la
beca. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si escau, el nou
cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput
de la renda familiar.

Terminis

Terminis

Lloc de lliurament

Període

Presentació de les
sol·licituds per part de les
famílies

Al centre educatiu

Fins el 31 de maig 2019

Presentació de la
documentació per part del
centre educatiu

Al Consell Comarcal del
Baix Camp

Fins el 7 de juny de 2019

