
 
 

 

 
 
GUIA PER A LA TRAMITACIÓ DELS AJUTS DE MENJADOR ESC OLAR CURS 2019-2020 
 

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

 
o Estar empadronats a Sabadell. 
o Estar escolaritzats en un centre educatiu del Vallès Occidental sostingut amb fons 

públics i que disposin de servei de menjador escolar. 
o Cursar estudis de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació 

secundària obligatòria o educació especial. 
o 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): 10.096,50 €. 
- Segon adult (sustentadors principals): 5.048,30 €. 
- Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 
2.524,15 €. 
- Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.028,95 €. 
 

Taula exemple: LLINDARS DE RENDA  

1r.adult 2n. adult Altres adults Nen/a MUF Llindar renda 

 curs 2019-2020 

1 0 0 1 2 13.125,45 € 

1 0 0 2 3 16.154,40 € 

1 0 0 3 4 19.183,35 € 

1 1 0 1 3 18.173,75 € 

1 1 0 2 4 21.202,70 € 

1 1 0 3 5 24.231,65 € 

1 1 0 4 6 27.260,60 € 

1 1 0 5 7 30.289,55 € 

1 1 0 6 8 33.318,50 € 

1 1 0 7 9 36.347,45 € 
 
 

 
DEDUCCIONS DE LA RENDA FAMILIAR   
 

 - La quantia de 800€ per cada germà o germana, i persona sol·licitant, si acredita condició 
de família monoparental. 

 
 
- Emplenar la següent documentació acreditativa:  

 
 
 
 



 
 

1. Documentació obligatòria  
 
 

o Emplenar el model de sol·licitud de l’ajut menjador i signar-lo . 
o Full de declaració responsable d’ingressos, en el cas de no acreditar el nivell de 

renda familiar. 
o Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la 

llar de la Seguretat Social, caldrà aportar el certificat de cotitzacions 
corresponents a l’any 2018. 

 
o 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 
2018 (*): 
 

     (*) Ingressos corresponents a rendiments no contributiu s (exempts de tributació)  
  

• Prestacions de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de 
Depèndencia  

• Indemnizacions per acomiadament  
• Prestacions per acolliment familiar 
• Prestacions a favor de familiar 
• Pensions d’aliments percebudes per part dels progenitors en virtud de decisió judicial 
 
I totes les previstes a “Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 
2. La següent documentació no és obligatòria per a les  persones que ja van 

presentar sol·licitud d’ajut de menjador pel curs 2 018-19, sempre que no 
s’hagin produït canvis a la unitat familiar  
 

 
o Fotocòpia del DNI o NIE de tots els membres de la unitat familiar o fotocòpia del 

llibre de família. 
o Idalu (Codi Identificador Alumne). 

 
 

3. Documentació complementària  
 
o En el cas de divorci: fotocòpia del conveni o sentència de divorci (documentació 

no obligatòria per a les persones que ja la van presentar pel curs 2018-2019, 
sempre que no s’hagin produït canvis a la unitat familiar). 

 
o 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 (documentació no 
obligatòria per a les persones que ja la van presentar pel curs 2017-2018, sempre 
que no s’hagin produït canvis a la unitat familiar). 

 
 

CUSTÒDIA COMPARTIDA                 
 

A la sol·licitud cal seleccionar si es compleix la condició de custòdia compartida quan 
només autoritza un progenitor. 
En el cas de custòdia compartida, esconsideraran membres de la unitat familiar, 
únicament: el sol·licitant, els seus progenitors, encara que no convisquin, i els fills 
comuns d’aquests. En el cas que nomès el necessiti un dels progenitors/es, es podrà 
valorar la renda del progenitor/a sol·licitant i només li correspondrà un ajut pels dies 
de custòdia que estableixi el conveni regulador.                                                 
 
 
 



 
 

Termini de presentació  de les sol·licituds: del 25 d’abril al 17 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 consult ar 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.  
 

Així mateix es notificarà el resultat de l’ajut mitjançant un sms a les famílies que hagin facilitat el 
número de telèfon mòbil. 
 
En el cas que també es sol·liciti la beca de llibre s 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 documen tació que es requereixi.  
 
 
Sabadell, 21 de març de 2019 
 
 
 
 
 
  


