
Convocatòria d'ajuts menjador 
escolar  2017-2018

QUI ELS POT DEMANAR? 
Alumnes de 2n cicle d’Educació Infantil. Primària i ESO, matriculats o prematriculats en un centre educa- 
tiu públic o concertat del Baix Llobregat, que no disposin del servei de menjador gratuït i que utilitzin 
diàriament el servei de menjador. 

REQUISIT PRINCIPALUUINS REQUISITS HAN DE COMPLIR? 
Que la renda de la unitat familiar no sigui superior a la suma dels següents imports: 

1r  adult  (pare,mare,tutor)                                    9.667,30 
2n adult  (pare/mare/tutor)                                    4.833,60 
Altres adults de la unitat familiar (com l'avi/a)       2.416,80 
Per cada nen de la unitat familiar                          2.900,20 

En cas d'alumnes amb un grau de discapacitats igual o superior al 60%, el llindar serà superior. 

Exemple: 
Renda màxima unitat familiar de 4 membres 

( dos adults i dos infants = 9.667.30+4.833,60 
+2900,20+2900,20)

20.301,30  

QUIN ÉS EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS? 
Les sol·licituds s'hauran de presentar als centres escolars fins el 29 de maig de 2017. 
En cas de no tenir encara assignat un centre escolar s'haurà de presentar en el centre on hagueu realitzat 
la preinscripció. 

INCIDÈNCIES AMB LA CONSULTA DE LES DADES ECONÒMIQUES 

S'obrirà un termini al mes de setembre perquè les famílies que presentin aquesta incidència puguin aportar la 
documentació requerida relativa a les dades de renda.  Per evitar incidències amb  la consulta de les dades 
econòmiques , es recomana que consulteu, en el període fiscal, si teniu l'obligació o no de realitzar la 
declaració de la renda, en especial si heu rebut subvencions publiques a l'any 2016 . 

QUINA DOCUMENTACIÓ S’HA DE PRESENTAR? 
El model normalitzat de sol·licitud amb la documentació que s'especifica en el mateix i degudament 
signat que es facilitarà en el teu centre educatiu. També es podrà  descarregar a www.elbaixllobregat.cat 

IMPORTANT: Per tramitar les sol•licituds serà imprescindible que  estiguin degudament signades per tots els 
membres de la unitat familiar majors de 18 anys i que aportin la documentació obligatòria.  PREGUNTA AL 
TEU CENTRE SI TENS ALGUN DUBTE. 

CONCESSIÓ D'AJUTS 

A l'inici del curs escolar el teu centre t'informarà de la resolució dels ajuts. 
També la podràs consultar a la web www.elbaixllobregat.cat 


