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Convocatòria del 21 de maig al 8 de juny 2018
DOCUMENTACIÓ OBLIGATORIA
- El volant de convivència.
- El NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar. En
el cas de no disposar-ne, certificat de naixement o llibre
de família.
- En el cas de representació legal o acolliment del
beneficiari, documentació acreditativa d’aquest fet.
- Conveni, sentència de divorci o Acta final de mediació
del Departament de Justícia.
- En els casos en què algun dels membres de la unitat
familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a
rendiments no tributables o exempts, s’ha d’aportar la
documentació següent:
-

-

L’informe de vida laboral
En el cas de persones perceptores de la renda
mínima d’inserció, el certificat acreditatiu.
En el cas de pensionistes, el certificat
acreditatiu de la percepció d’una pensió i de la
seva quantia.
Qualsevol altra documentació que acrediti
ingressos no tributables o exempts.
El document acreditatiu de l’IDALU de l’alumne
pel qual es sol·licita l’ajut.
En el cas d’alumnes amb una discapacitat
acreditada igual o superior al 60%, la resolució
de reconeixement de grau de discapacitat .

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
- Títol de família nombrosa - Títol de família
monoparental.
- Per infants en acolliment, la resolució d'acolliment de
la DGAIA.
- Reconeixement de grau de discapacitat corresponent a
l’alumne i/o germans.
- Prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades
per administracions públiques.
- Certificat de l’ajuntament respectiu acreditatiu de la
distància, igual o superior a 3 quilòmetres, entre el
domicili de l’alumne i el centre escolar.

DIES DE TRAMITACIÓ
Matins
 Divendres 25 de maig de 9 a 10h
 Divendres 1 i 8 de juny de 9 a 12h

Tardes
 Dimecres 6 de juny de 16:30h a 19h

DEMANAR CITA PRÈVIA A SERVEIS
SOCIALS DE L’AJUNTAMENT

REQUISITS GENERALS
- En relació amb tots i cadascun dels membres de la
unitat familiar computables, l’autorització al Consell
Comarcal del Vallès Oriental i/o el Departament
d’Ensenyament per tal que puguin accedir a les dades de
l’Agència Tributària les dades relatives a la renda i
patrimoni familiar.
- Per a alumnes amb una discapacitat acreditada igual o
superior al 60%, no superar el llindar de renda de 2,5
vegades corresponent per a l’obtenció de l’ajut del 50%.
- No superar el llindar de volum de negoci per unitat
familiar de 155.000 € calculat sumant els volums de
negoci de tots els membres computables de la unitat
familiar.
- No superar el llindar de rendiments patrimonials de
1.700 €.
- No superar el llindar de valors cadastrals de finques
urbanes de 42.900 €.

Renda límit anual per poder accedir als Ajuts de Menjador curs 18-19
Primer adult (sustentadors principals)
Segon adult (sustentadors principals)
Per cada membre adult diferent als sustentadors principals
Per cada nen/a computable de la unitat familiar

9.667,30€
4.833,60€
2.416,80€
2.900,20 €

