INFORMACIÓ PER LLIURAR A LES FAMÍLIES SOL·LICITANTS
d’AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, curs 2017-2018
Beneficiaris i requisits
L’objecte de la convocatòria és l’atorgament d’ajuts individuals per a la utilització del servei
escolar de menjador a alumnes escolaritzats en centres de segon cicle d’educació infantil (EINF2C), educació primària (EPRI) i secundària (ESO) de jornada partida a més d’educació especial
(EE) de centres públics i concertats de la comarca de l’Anoia, als quals no correspon la gratuïtat
del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en
funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal l’Anoia per al curs 2017-2018.
No tenir una renda anual de la unitat familiar de l’any 2016 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€

Documentació obligatòria


Imprès de sol·licitud degudament emplenats tots els apartats.



Volant d’empadronament col·lectiu del domicili on resideix l’alumne/a expedit per
l’ajuntament (vigència màxima de 3 mesos).



Fotocopia del DNI / NIE de tots els membres de la unitat familiar.



Fotocòpia del llibre de família de totes les pàgines emplenades, en cas de no disposar-ne
caldrà presentar certificat de naixement.

Documentació complementària


En cas de família nombrosa Fotocopia del títol/carnet vigent.



En cas de família monoparental Fotocopia del títol/carnet vigent.



En cas d’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 de l’alumne/a o germans/es 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.



Documentació acreeditativa de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per
administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals,
urgents i bàsiques, de subsistència.



Certificat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya acreditatiu de l’import total percebut
durant l’any 2016.



Certificat de l’ajuntament acreditatiu de la distància entre el domicili i el centre docent de
l’alumne (superior a 3 quilòmetres o d’una durada superior als 25 minuts en vehicle).
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En el cas de divorci o separació legal dels pares, cal presentar obligatòriament conveni
regulador o còpia de la sentència de separació o divorci, ratficiat pel jutge, on consti l’import
mensual a precebre en concepte de manutenció o pensió i la custòdia dels menors. En cas
d’impagament de la pensió, s’haurà de presentar còpia de la denúncia o sentència judicial.



Unitats familiars amb situació de custòdia compartida: en els casos de custòdia compartida,
es consideraran membres de la unitat familiar únicament: el sol·licitant, els seus progenitors
(encara que no convisquin), i els fills comuns d’aquests.

L’omissió d’aquesta documentació implicarà la no acreditació de la situació i, conseqüentment,
no es tindrà en compte en la valoració de l’ajut.
Documentació acreditativa dels ingressos familiars
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 i altres dades que les
administracions puguin proporcionar.
En cas que no s’obtingui la corresponent autorització caldrà que tots els membres majors d’edat
de la unitat familiar aportin la documentació necessària, expedida pels organismes competents,
per tal de determinar la renda familiar, els rendiments patrimonials i el volum de negoci.
Quan no es pugui valorar econòmicament per falta de dades de l’AEAT, es farà el requeriment a
les famílies que es trobin en aquesta situació, per tal de que aportin amb caràcter obligatori, la
documentació acreditativa dels ingressos familiars de 2016, dels progenitors, i dels germans solters
menors de 25 anys.
En el cas que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a
RENDIMENTS NO CONTRIBUTIUS, (en el cas de no fer la renta) caldrà aportar la documentació
corresponent a l’exercici de 2016, en funció de la font o fonts d’ingressos.
En la resta de situacions no previstes anteriorment, el nivell de renda s’haurà d’acreditar
mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada pel Consell Comarcal.
Terminis
Terminis

Lloc de lliurament

Presentació de les sol·licituds per part
de les famílies

Resolució de l’atorgament o
denegació de l‘ajut per part del
Consell Comarcal de l’Anoia

-

Període
del 18 d’abril de 2017

Centres docents

- al Tauler d’Anuncis del
Consell Comarcal de
l’Anoia

al 15 de maig de 2017
(ambdós inclosos)

mes de setembre de 2017

- Centres docents

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que
puguin correspondre.
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