
 

 
AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR  2021-2022 

 
QUIN ÉS EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS? 
 
Termini per presentar les sol·licituds  del 3 al 22 de maig de 2021 
 
Les sol·licituds es podran presentar: 
 

-Telemàticament:  Les sol·licituds s’hauran de sol·licitar telemàticament mitjançant la pàgina web del 
consell comarcal www.elbaixllobregat.cat, dins del termini establert. 
 
-En format paper:     Els centres escolars facilitaran el model de sol·licitud en paper només a 
l’alumnat que no disposi de cap mitjà electrònic. Aquest model de sol·licitud s’haurà de retornat 
per les famílies al centre escolar dins del termini establert. 
 
A la pàgina web del Consell estarà tota la informació per introduir la sol·licitud on-line, guies 
per complimentar el formulari, bases, formulari de consultes i telèfons de informació. 
 
El número de telèfon de l’Ajuntament per a donar suport telefònic a les families sol·licitants 
d'un ajut de menjador, curs 2021-2022 és: 
 

Tel.  93 680 33 40 extensió: 1198 
 
 
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. 
 
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) * 10.981,40 € 
- 2n adult (pare/mare/tutor) * 5.490,80 € 
- Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.745,35€ (àvia, avi 
.) 
- Per cada nen/a de la unitat familiar 3294.45 € 
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 
 
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. 


