PREGUNTES FREQÜENTS DEL TRÀMIT D’AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR CURS 2022-2023
Termini del 2 al 16 de maig de 2022
Quins són els requisits per obtenir un ajut de menjador escolar?
Estar matriculat/da o pre-matriculat/da en un centre educatiu de la Comarca del Baix Llobregat, sostingut amb fons
públics.
No tenir dret a la gratuïtat del servei de menjador escolar.
No superar el llindar econòmic establert en la convocatòria.
No estar en acolliment residencial (CRAE)

He de fer dues sol·licituds diferents si demano l’ajut de menjador escolar per dos fills/es?
No, en la mateixa sol·licitud s'han d'indicar tots els fills/es pels quals demana l’ajut.

No conec el número IDALU de l’alumne/a
Al centre escolar on està matriculat/da o ha presentat la preinscripció
Des de la pàgina web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
http://ensenyament.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
Si estic separat/a, he d’indicar les dades de l’altre progenitor/a?
En cas de divorci o separació legal dels progenitors/es, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui
amb la persona sol·licitant de la beca. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si escau, el/la
nou/va cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.
Estic separat/da, però no tinc la sentència de separació encara.
Si s'està en tràmit de separació, serà necessari acreditar la situació amb un document com les mesures provisionals
prèvies a la demanda de divorci, i/o conveni de separació.
Hem d'ajuntar de nou la documentació si vam demanar ajut l'anterior curs 2021-2022?

No, en cas que la documentació, no hagi variat respecte de la presentada en l’anterior convocatòria (2021-2022), no
caldrà aportar-la novament, ja que s’entendrà vàlida i vigent la documentació que ja disposa el Consell Comarcal del Baix
Llobregat.
En cas de nova sol·licitud o si s'han produït canvis en la unitat familiar, si serà necessari adjuntar-la a la sol·licitud.

En cas de custòdia compartida, qui ha de sol·licitar l’ajut?
En el cas que només sol·liciti l’ajut un/a dels progenitors/es, es podrà valorar la renda del progenitor/a sol·licitant amb la
unitat familiar amb la qual convisqui i en cas d’atorgament només li correspondrà un ajut pels dies de custòdia que
estableixi el conveni regulador.
En el cas que el sol·licitin els dos progenitors/es, es consideraran membres de la unitat familiar els dos progenitors/es,
encara que no convisquin, i els fills/filles comuns d’aquests.
Quins són els principals motius d’incidència en el procés de sol·licitud?
Descuidar-se d’introduir algun membre de la unitat familiar en la sol·licitud.
No indicar la pensió d’aliments ni adjuntar el conveni regulador.
Indicar incorrectament el número d’IDALU. (identificador de l'alumne/a).
No adjuntar la documentació requerida en cas de sol·licitud nova, o canvi de situació.
Totes aquestes incidències retarden el tràmit.

Quan sabrem si tenim l’ajut de menjador concedit? Com ho sabrem?
A l'inici del curs escolar 2022-2023. Mitjançant el teu centre escolar, al web i al tauler electrònic del Consell Comarcal del
Baix Llobregat www.elbaixllobregat.cat.
En cas de no poder acreditar els ingressos de l’any 2021:
Acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent, prestacions econòmiques d’urgència social atorgades per les
administracions públiques: urgències bàsiques, alimentació i vestit, allotjament, ajut de lloguer d’habitatge...
Si estan en una situació de vulnerabilitat, s'han d'adreçar als serveis socials municipals.

