Ajuts de menjador escolar curs 2019-2020
QUIN ÉS EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS?
Les sol·licituds s'hauran de presentar als centres escolars durant el mes de maig d’acord amb el termini que
es publicarà a la web del Consell Comarcal del Baix Llobregat www.elbaixllobregat.cat

QUI POT SOL·LICITAR AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR?
Alumnat de segon cicle d’Educació Infantil. Alumnat de primària i ESO. Matriculats o prematriculats en un
centre educatiu públic o concertat del Baix Llobregat, que no disposin del servei de menjador gratuït, i que
facin ús diari del menjador escolar.

QUINA DOCUMENTACIÓ S’HA DE PRESENTAR?
El model normalitzat de sol·licitud degudament signat amb la documentació que s'especifica en el mateix
i que estarà disponible al web del Consell Comarcal del Baix Llobregat www.elbaixllobregat.cat, i als centres
escolars. Serà imprescindible indicar el numero IDALU dels alumnes matriculats.

A ON ES PRESENTARAN LES SOL·LICITUDS?
Es presentaran als centres escolars de la comarca del Baix Llobregat.
En cas de no tenir encara assignat un centre escolar s'haurà de presentar al centre on hagueu realitzat la
preinscripció.

QUIN ÉS EL LLINDAR ECONÒMIC PER OBTENIR UN AJUT?
Els ingressos dels membres de la unitat familiar, que convisqui al mateix domicili, no podrà superar la suma
dels següents imports:





1r adult (pare,mare,tutor) *
2n adult (pare/mare/tutor) *
Per cada germà/na
Per cada avi/àvia

10.096,50 €
5.048,30 €
3.028,95 €
2.524,15 €

En cas de divorci o separació es considera membre computable de la unitat familiar, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació.

COM PRESENTAR LA SOL·LICITUD EN CAS DE CUSTÒDIA COMPARTIDA?
En casos de custòdia compartida s’ha d’incloure l’altre sustentador amb el/la que es comparteix la custòdia.
Així, en aquest supòsit es consideraran com a membres de la unitat familiar únicament els ex cònjuges i els
fills comuns.
En el cas que només el necessiti un dels progenitors/es, es podrà valorar la renda del progenitor/a sol·licitant
i nomes li correspondrà un ajut pels dies de custòdia que estableixi el conveni regulador

COM CONSULTAR SI TINC CONCEDIT L’AJUT?
La resolució de l’ajut es notificarà mitjançant la publicació al tauler d’edictes i anuncis electrònics del Consell
Comarcal del Baix Llobregat wwww.elbaixllobregat.cat.
També el teu centre et podrà informar al començament de curs

