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Benvolgudes famílies, 
 
A partir d’avui, queda oberta la convocatòria d’ajuts de menjador escolar pel curs vinent. 
 
Les famílies que estigueu interessades en sol·licitar aquest ajut, podeu passar a recollir els fulls de 
Sol·licitud d’AIM (Ajuts Individuals de Menjador) a Consergeria , a l’hora d’entrada i sortida dels 
alumnes: 

a) Model 1. Sol·licitud 
b) Model 2. Declaració jurada d’ingressos i despeses 
c) Model 3. Autorització per verificar la informació. 

 
 
Requisits 
Són requisits per poder sol·licitar l’ajut individual de menjador: 
 
► Tenir una renda anual per càpita igual o inferior a  5.976 € (75% de l’IRSC). 
 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat podrà atorgar ajuts individuals de menjador quan se superi 
aquest límit, en situacions molt excepcionals i degudament acreditades. 
 
La renda anual per càpita són els ingressos nets de totes les persones membres de la unitat familiar que computin, ja siguin 
ingressos provinents de salaris com de pensions i altres ajuts i ingressos (rendiments de capital immobiliari, etc.). Aquest 
import es dividirà pel nombre de membres de la família. 
Als efectes del càlcul dels ingressos, són membres computables de la unitat familiar el pare i la mare o el tutor/a legal, el 
sol·licitant, els/les germans/es i els/les avís/àvies de l’alumnat que justifiquin la residència en el mateix domicili. En el cas de 
divorci, separació legal o de fet dels pares, tindrà la consideració de membre computable el nou cònjuge o persona unida per 
anàloga relació que convisqui (la renda del qual s’inclourà dins del còmput dels ingressos de la unitat familiar). 
 
► No tenir deutes del servei de menjador escolar d’al tres cursos. 
En el cas d’alumnes becats a l’anterior curs escolar, no es tindrà en compte la part subvencionada pel Consell Comarcal o altres 
administracions públiques. 
 
► Presentar la sol·licitud en el model corresponen (mo del 1, 2 i 3) i la documentació acreditativa en els  
terminis establerts per la convocatòria dels centre s escolars. 
 
► Utilitzar el servei de menjador els dies senyalats en el model de sol·licitud d’AIM . 
En casos d’absència reiterada no justificada el Consell Comarcal del Baix Llobregat podrà procedir a la retirada de 
l’ajut de menjador atorgat. 
 
► No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altre s administracions o ens públics  que, juntament amb 
l’ajut individual de menjador del Consell Comarcal del Baix Llobregat, superi el 100% del preu/dia del servei de 
menjador. 
 
► Les famílies beneficiàries de l’ajut resten obligad es a facilitar la informació que els pugui ser requ erida 
pels òrgans de control de l’Administració.  
 
Presentació de sol·licituds: 
Lliurar els tres models de sol·licitud, degudament complimentats i signats, entre el 21 de maig al 15 de 
juny, de 9h a 10h30 del matí. 
 
En cas que no s’aporti tota la documentació obligatòria, no podreu sol·licitar l’AIM. 
 
MOLT IMPORTANT:  
No s’admetran sol·licituds lliurades fora de termin i. 
És important que un adult lliuri la documentació personalment a la direcció del centre per tal de poder-la 
revisar i comprovar que tot estigui correcte. 
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