ÀREA D’EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I ESPORTS
Muralla Sant Domènec, 24
08241 MANRESA
Tel. 93 693 03 93

AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 2018/2019
INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES

El text íntegre de les bases de la convocatòria es podrà consultar al web del Consell Comarcal del Bages www.ccbages.cat

BENEFICIARIS
Podrà sol·licitar l’ajut de menjador escolar l’alumnat matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de la comarca del
Bages en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària
obligatòria, durant el curs corresponent a la convocatòria.

REQUISITS entre d’altres:
No tenir una renda anual de la unitat familiar de l’any 2017 superior a l’obtinguda per l’agregació de les unitats de consum que es
detallen a continuació:





Primer adult (sustentador principal): 9.667,30€
Segon adult (sustentador principal): 4.833,60€
Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.416,80€
Per cada nen/a de la unitat familiar: 2.900,20€

PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD
Els impresos oficials estaran a disposició dels interessats en els centres educatiu i en la pàgina web del Consell
Comarcal www.ccbages.cat. La sol·licitud es presentarà en el centre educatiu de matriculació de l’alumne/a.

IMPORT DE L’AJUT
S’otorgaran ajuts del 50% o del 100% del cost del menjador als alumnes que compleixin els requisits. En cap cas, l’import de l’ajut
serà superior al preu màxim establert pel Departament d’Ensenyament per al servei de menjador escolar del curs 2018/2019.

COMPACTACIÓ DE L’AJUT
Es preveu la possibilitat de compactació dels ajuts parcials per gaudir del servei de menjador gratuït durant uns dies determinats
(setmanes alternes, o bé, setmanalment 2 ó 3 dies de cada setmana). Caldrà la sol·licitud explícita per part de la família i del
centre docent.

COMUNICACIONS
La resolució es publicarà al taulell d’anuncis del Consell i es comunicarà als centres educatius. Les famílies beneficiàries rebran
també comunicació de l’atorgament a través de SMS, si faciliten un telèfon mòbil.

COBRAMENT
El Consell Comarcal abonarà l’import de l’ajut directament al centre escolar de matriculació o a l’empresa que gestiona el servei de
menjador (dependrà del tipus de gestió del servei) i en totes els casos es destinarà a minorar el preu total del servei que hagi de
pagar el/la beneficiari/ària de l’ajut.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA

1)

Imprès de sol·licitud (model normalitzat núm. 1). La sol·licitud haurà d’estar signada per tots els
membres majors de 18 anys de la unitat familiar.

2)

Volant de convivència actual expedit per l’ajuntament del municipi on resideixi l’alumne/a que inclogui
tots els membres de la unitat familiar.

3)

Fotocòpia DNI/ NIF/ NIE de l’alumne/a. Documentació identificativa de tots els membres de la unitat
familiar. (*)

4)

Certificat del centre educatiu. El centre educatiu haurà de certificar, de cadascun dels alumnes que
hagin sol·licitat l’ajut, el codi d’identificació únic (IDALU) que el Departament d’Ensenyament assigna a
cada alumne dins el Registre d’alumnes (RALC). (*)

(*) La documentació dels punts (3) i (4) que sigui susceptible de no haver variat de la presentada en l’anterior
convocatòria d’ajuts de menjador i, s’entengui que és vàlida i vigent, no s’haurà d’aportar.

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
La presentació de la sol·licitud implica l’autorització, de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el
Consell Comarcal o el Departament d’Ensenyament puguin sol·licitar a l'Agència Tributària dades relatives a la renda i al
patrimoni familiar.
En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no
contributius, caldrà aportar la documentació corresponent a l’exercici de 2017, en funció de la font o fonts d’ingressos.
Serà necessari presentar el certificat corresponent en el cas que la unitat familiar rebi prestacions econòmiques
d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats
puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, o bé, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, una subvenció per a pagar
el lloguer destinada a arrendataris amb risc d’exclusió social per motius residencials.
En el cas de separació o divorci caldrà presentar el conveni regulador de separació presentat al jutjat o la sentència
de divorci on consti l’import mensual a percebre en concepte de manutenció o pensió. En el cas d’impagament de la
pensió s’haurà de presentar còpia de la sentència.
En la resta de situacions, el nivell de renda s’haurà d’acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà
valorada pel Consell Comarcal.
Només s’ha de presentar si es vol gaudir d’una valoració addicional en la baremació de l’ajut:


En cas de família nombrosa:
Fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent



En cas de família monoparental:
Fotocòpia del carnet de família monoparental vigent



En cas d’infants en acolliment
Fotocòpia de la resolució d’acolliment de la Direcció General d’atenció a la Infància i l’Adolescència, on consti
l’acolliment i l’import que es percep per aquest concepte.



En cas de discapacitat:
Fotocòpia del certificat de discapacitat emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del
Departament de Benestar i Família, o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.



En cas de distància igual o superior a 3km des del domicili al centre escolar
Certificat de l’ajuntament acreditatiu de la distància entre el domicili i el centre docent.

