GUIA PER A LA TRAMITACIÓ DELS AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR CURS 2016-2017
-

Els beneficiaris dels ajuts de menjador escolar han de complir els requisits
següents:
o
o
o
o

Estar empadronats a Sabadell.
Estar escolaritzats en un centre educatiu del Vallès Occidental sostingut amb fons
públic i que disposin de servei de menjador escolar.
Cursar estudis de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació
secundària obligatòria o educació especial.
Que la renda de la unitat familiar (MUF) no superi els següents llindars econòmics.
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): 9.767,40 €.
- Segon adult (sustentadors principals): 3.906,00 €.
- Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals:
1.953,00 €.
- Per cada nen/a de la unitat familiar: 1.465,00 €.
Taula exemple:
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Llindar renda
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-

Emplenar el model de sol·licitud de l’ajut menjador i signar-lo.

-

Emplenar la següent documentació acreditativa:
Documentació obligatòria
o
o
o

Full d’autorització de consulta de dades a d’altres administracions.
Full de declaració responsable d’ingressos, en el cas de no acreditar el nivell de
renda familiar.
En el cas que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés
corresponents a rendiments no contributius, caldrà aportar la fotocòpia del
certificat acreditatiu de la percepció i de la seva quantia anual corresponent a l’any
2015 (*):

(*) Ingressos corresponents a rendiments no contributius (exempts de tributació)
PNC INVALIDESA
PNC JUBILACIÓ
INCAPACITAT PERMANENT ABSOLUTA
PENSIÓ ORFENESA
PENSIÓ A FAVOR DE FAMILIARS
PRESTACIONS FAMILIARS PER FILL O FILLA A CÀRREC
COMPLEMENT PNC (GENERALITAT)
PRESTACIONS DERIVADES DE LA LISMI (GENERALITAT)
ACOLLIMENT INFANT DGAIA (GENERALITAT)
PRESTACIONS DERIVADES DE LA LAPAD (DEPENDÈNCIA) (GENERALITAT)
RENDA ACTIVA D’INSERCIÓ (RAI) (OTG)

La següent documentació no és obligatòria per a les persones que ja van
presentar sol·licitud d’ajut de menjador pel curs 2015-16, sempre que no
s’hagin produït canvis a la unitat familiar
o
o

Fotocòpia del NIF o NIE de tots els membres de la unitat familiar o fotocòpia del
llibre de família.
Fotocòpia de la Targeta Sanitària (TSI) individual dels alumnes per als quals es
sol·licita l’ajut.

Documentació complementària
o
o
o
o

o

o

En el cas de divorci: fotocòpia del conveni o sentència de divorci.
Fotocòpia del carnet de família nombrosa general o especial en vigor
Fotocòpia del carnet de família monoparental general o especial en vigor.
En el cas d’alumne/a o germans discapacitats: 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.
Fotocòpia del certificat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en concepte de
subvenció per pagar el lloguer a arrendataris amb risc d’exclusió social per motius
residencials.
En el cas d’infants en acolliment, fotocòpia de la resolució d’acolliment de la
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

Termini de presentació de les sol·licituds: de l’11 d’abril al 6 de maig
Lloc de presentació: A les oficines d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Sabadell i del SAC
durant la setmana recomanada per a cada escola
Els resultats de les sol·licituds es podran consultar a través de:
o El portal web de l’Ajuntament de Sabadell (www.sabadell.cat)
o Els centres educatius a partir del dia 1 de setembre
o Les oficines del Servei d’Atenció Ciutadana presencial o telefònicament.

En el cas que també es sol·liciti la beca de llibres de text i material escolar, les dues
sol·licituds s’han de presentar en el mateix moment a les oficines del Servei d’Atenció
Ciutadana, presentant només una còpia de la documentació que es requereixi.

Sabadell, 5 d’abril de 2016

