
      
 

 

AJUT INDIVIDUAL DE MENJADOR SOCIOECONÒMIC PEL CURS 2020-2021 
BENEFICIARIS I REQUISITS  

 

1.- Podrà sol·licitar l’ajut de menjador escolar l’alumnat que reuneixi els requisits següents: 

a. Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics del territori de la comarca d’Osona, en qualsevol 
dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’Ensenyaments obligatoris, durant el curs 
corresponent a la convocatòria. 

b. No tenir el servei de menjador amb caràcter gratuït. 

c. Fer ús del servei de menjador escolar. 

d. No estar en acolliment residencial: Es considera en acolliment residencial qualsevol alumne que estigui residint 
en un centre d’acolliment per a infants i adolescents  (CRAE). En canvi, podran participar en la convocatòria els 
infants que estiguin en acolliment en família extensa o aliena. 

e. No superar el llindar de renda familiar establert com a màxim. 

El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l’agregació de les unitats 
de consum que es detallen a continuació: 

 

• Primer adult (sustentadors principals): 10.981,40 € 

• Segon adult (sustentadors principals): 5.490,8  € 

• Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.745,38 € 

• Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.294,45 € 
 

Aquelles sol·licituds que estiguin per sobre d’aquest llindar, es resoldran com a denegades. 
 
 

El Llindar de renda per a alumnat amb una discapacitat acreditada superior o igual al 60% és de 2,5 vegades a 
l’establert com llindar màxim per a l’obtenció d’un ajut. 
 

2.- No tenir un volum de negoci superior a 155.000 euros 

3.- No tenir uns rendiments nets reduïts del capital mobiliari, calculats d’acord amb les bases, superiors a 1.700 euros 

4.- La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la unitat familiar, 
exclòs l’habitatge habitual, no podrà superar els 42.900 euros. 

5.- La suma dels valors cadastrals de les finques rústiques que pertanyin als membres de la unitat familiar no podrà 
superar els 13.130 euros per cada membre computable. 
 

SOL·LICITUD 
En el cas de beques de renovació (alumnes que ja tenien beca el curs passat), rebreu un correu electrònic amb un 
document PDF que haureu d’omplir, revisar i signar (no cal tenir signatura digital), seguint les instruccions del vídeo tutorial. 
Un cop fet això, cal clicar “Enviar”.   
 

En el cas dels/les alumnes que volen sol·licitar beca de menjador per primera vegada (tant els/les que ja estan 
escolaritzats com els/les que són nous al centre), cal que vagin a aquest enllaç 

 https://www.ccosona.cat/images/educacio/curs_20-
21/model_4_sollicitud_nova_Vfinal_19052020_sense_llibres_READER.pdf 
omplir-lo i signar-lo (no cal signatura digital, veure tutorial). Un cop omplert el formulari i adjuntar la documentació 
corresponent, cal enviar-ho tot al correu de l’escola a8060964@xtec.cat. 
 

En el cas de qualsevol dubte, trucar al telèfon 93.851.25.11 o al 633 72 08 08. 
Si no es pot fer telemàticament, es podrà fer presencialment demanant cita prèvia per telèfon. 
 

Cal signar la sol·licitud autoritzant la comprovació de dades al Consell Comarcal. 

 

TERMINIS 
 

 

• Alumnes que ja tenien beca el curs passat (renovació) i alumnes escolaritzats al centre que no havien 
demanat beca anteriorment:  
Del 8 al 15 de juny de 2020  

 

• Alumnes nous al centre:  
            Del 17 de juny al 10 de juliol de 2020    
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