
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  AJUNTAMENT DE 
          GUALBA 
   

  

 
Passeig Montseny núm. 13  
08474 GUALBA 
Telf. 93 8487027 Fax. 93 8487070   
E-mail:  gualba@diba.cat 

 

 

SOL·LICITUD D’AJUTS DE MENJADOR CONVOCATS PEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS 
ORIENTAL PER AL CURS 2018/2019 
 
TERMINI PER LLIURAR LES SOL·LICITUDS : fins al 8/06/2018 
Dates tramitació al Cap de Gualba: 
DILLUNS: 28 de maig de 09,00 a 11,30h    
DIMARTS: 22- 29 de maig i 5 de juny de 12,00 a 14,00h  
 
REQUISITS: 
Estar empadronat i viure al municipi on l’alumne pr esenta la sol·licitud  
Presentar l’autorització de tots els membres de la unitat familiar. Tenir una renda familiar anual igu al o 
inferior calculada segons els membres computables:  
 

Renda límit  anual per poder accedir als Ajuts de M enjador curs 18-19  

Primer adult (sustentadors principals) 9.667,30€ 
Segon adult (sustentadors  principals) 4.833,60€ 
Per cada membre adult diferent als sustentadors principals 2.416,80€ 
Per cada nen/a computable de la unitat familiar 2.900,20 € 

 
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA (Presentar original i fotocòpia) 

� Autorització signada de tots i cadascun dels membres computables de la unitat familiar 

� Volant de convivència emès per l’Ajuntament  

� El NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar.  En cas de no disposar-ne certificat de naixement o llibre 

de família 

� Document acreditatiu de l’IDALU, codi de l’alumne que caldrà sol·licitar al centre escolar. 

� Si és el cas, conveni regulador i sentència de separació i/o divorci i/o acta final de mediació/justícia 

� En el cas que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés no contributiu s’ha de 

portar: 

- Vida laboral de la seguretat social actualitzat  

- Receptors de la Renda Mínima d’I. o Renda Garantida de C.  certificat corresponent 

- Sistema especial de treballadors de la llar, certificat de cotitzacions corresponent 

- Qualsevol altra documentació  prevista per ingressos no tributables o exempts 

- Resolució grau discapacitat de l’alumne i membres de la unitat familiar 

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA (Presentar original i fotocòpia) 
� Títols de família nombrosa / monoparental. 

� La resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. 

� Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, per atendre necessitats puntuals, 
urgents i bàsiques de subsistència com són els aliments, vestit, ajuts de lloguer, etc. 

� Certificat de l’ajuntament respectiu d’acreditació de la distància, igual o superior a 3km entre el domicili 
de l’alumne i el centre escolar  en un sol sentit i en línia recta 
 
 
 

 
 

 


