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Consell Comarcal
de l’Alt Urgell
INSTRUCCIONS PER FORMALITZAR LA SOL·LICITUD D’AJUT SOCIOECONOMIC DE MENJADOR ESCOLAR
Sol·licitants i beneficiaris de l’ajut
La persona representant del sol·licitant per a l’ajut serà el pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/s de ser beneficiaris
de l’ajut. Una mateixa sol·licitud es podrà efectuar per a diversos germans. Anoteu en la primera pàgina tots els
fills/es.
Membres computables a efectes de la renda
Computen com a membres de la unitat familiar el pare, la mare o tutor legal, l’alumne/s sol·licitant/s, els germans
solters fins a 24 anys que convisquin al domicili familiar, els germans més grans de 25 anys amb discapacitat física,
psíquica o sensorial i els ascendents dels pares que resideixen en el domicili familiar. En cas de divorci, separació
legal o de fet, es considera membre computable el nou cònjuge que resideix al domicili familiar.
Documentació que cal adjuntar
Per aquesta convocatòria d’ajuts, aquella documentació que ja estigui a disposició del consell de la convocatòria
d’ajuts de menjador del curs escolar anterior i no hagi variat (caducitat, nova, modificació, ...) no caldrà tornar-la a
aportar:
- Sol·licitud degudament omplerta
- Fotocòpia del DNI/NIF/NIE vigent dels pares i/o tutors legals de l’alumne/s i de tots els membres computables
que figurin al volant de convivència i siguin majors de 14 anys, en cas de no disposar-ne, el certificat de
naixement. Només s’acceptaran passaports, en cas de famílies recent arribades, caldrà tramitar DNI/NIF/NIE en
la màxima brevetat per a poder acollir-se a l’ajut de menjador.
- Fotocòpia complerta del llibre de família.
- Per determinar la renda familiar, en els casos que alguns dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus
d’ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, caldrà aportar el següent, en funció de la font/s
d’ingressos:
o Informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.
o Certificat acreditatiu actualitzat de la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania.
o Certificat acreditatiu de la percepció de pensió i la seva quantia.
En la resta de situacions no previstes, el nivell de renda s’haurà d’acreditar mitjançant qualsevol altre document
fefaent.
- Per acreditar situacions socials específiques de la família, si s’escau, cal aportar la documentació següent:
o Família nombrosa; Monoparentalitat; Infants en acolliment; Discapacitat de l’alumne, pares o germans;
Certificat de l’Agencia Catalana de l’Habitatge i rebuts bancaris; Conveni, sentència de divorci o acta final
de mediació del Dep.de Justícia.
Lloc i termini de presentació
Les sol·licituds per al curs 2021-2022 es farà de la següent manera:
- Generalització per a totes les sol·licituds d’ajuts de la presentació telemàtica (veure instruccions
presentació telemàtica) de les sol·licituds. La presentació de les sol·licituds, de documentació
complementària i de reclamacions es farà de forma no presencial, utilitzant formularis telemàtics. El Consell
Comarcal oferirà, a les famílies, suport telefònic i telemàtic per ajudar en les tramitacions. Les famílies en
seguiment de serveis socials (CAPAU) rebran el suport telefònic, o via correu electrònic amb la seva
assistent social de referència.
- En casos excepcionals, en què la família no pugui dur a terme els tràmits de forma no presencial, s’ofereix
la possibilitat de fer el lliurament de la sol·licitud degudament omplerta, signada i amb la
documentació necessària adjunt al Consell Comarcal de l’Alt Urgell de 9 a 14 hores des del 26 de maig
fins el 22 de juny.
El termini de presentació s’establirà per la Junta de Govern del CCAU des del 26 de maig al 22 de juny. Fora aquest
termini es podran presentar en cas que hi hagi circumstàncies sobrevingudes o no previstes en el moment de la
finalització del termini de sol·licitud, a tall d’exemple, i sense ser limitatiu: nova matrícula, informes socials motivats,
unitats familiar que la seva situació econòmica hagi variat en més o menys un 30% posterior a la finalització del
termini de presentació.
Requisits econòmics
El llindar de renda es calcularà en funció dels membres computables, i per l’agregació de les unitats de consum, que
es detallen:
Primer adult (sustentador principal): 10.981,40 €
Segon adult (sustentador principal): 5.490,80 €
Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.745,35 €
Per cada infant de la unitat familiar: 3.294,45 €
Tenen dret a l’ajut del 70% les rendes familiars que siguin inferiors al llindar esmentat. Si la renda familiar és inferior
en més d’un 60% en relació al llindar, i a més a més té 15 punts per altres situacions sociofamiliars, l’ajut pot ser del
100%. També es podrà disposar d’un ajut del 100%, en cas que s’acrediti una discapacitat superior o igual al 60% per
part de l’alumne i el llindar de renda és de 2,5 vegades l’establert per obtenir un ajut del 50%.
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A tall d’exemple, en el supòsit del llindar d’una família amb pare, mare, dos fills i una àvia al domicili, el càlcul seria:
RENDA FAMILIAR:
1. Mare (1r adult -sustentador principal): 10.981,40 €
2. Pare (2n adult - sustentador principal): 5.490,80 €
3. Àvia (altres adults): 2.745,35 €
4. 2 fills (infant): 3.294,45 € x 2 = 6.588,90 €
Import resultant =25.806,45 €
Aquest import resultant és el llindar que es prendrà de referència per aquesta unitat familiar en relació als ingressos
del 2020:
Si la renda familiar és superior a 25.806,45 €  la sol·licitud quedaria exclosa de l’ajut
Si la renda familiar és igual o inferior a 25.806,45 €  ajut del 70%
Si la renda familiar és igual o inferior a 25.806,45 € + mínim 15 punts  ajut del 100%
Si la renda familiar és igual o inferior a 25.806,45 € + entre 6 i 9 punts  als ajuts 70%
Si la renda familiar és igual o inferior a 25.806,45 € + entre 10 i 14 punts als ajuts del 70%
Si la renda familiar és de 2,5 vegades a l’establert en l’ajut del 50% i s’acredita > o = al 60% de l’alumne 
ajuts del 100%.
Criteris d’exclusió
Quedaran exclosos els sol·licitants quan la renda de la unitat familiar dels quals superin els llindars següents: Renda
límit; Llindar de volum de negoci no superior als 155.000,00 € calculant la suma de tots els membres; Llindar de
rendiments patrimonials no superi els 1.700,00 € calculant la suma de tots els membres; Valors cadastrals finques
urbanes (exclòs habitatge habitual), no pot superar els 42.900,00 €; Valors cadastrals finques rústiques, no pot
superar els 13.130,00 €.
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