
Ajuts individuals de menjador escolar pel curs 2020-2021
del Consell Comarcal del Vallès Oriental

Descripció

Aquest tràmit està adreçat als alumnes matriculats en un centre educatiu del Vallès Oriental sostingut amb fons
públic de Catalunya, en qualsevol dels cursos de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris,
durant el curs corresponent a la convocatòria, sempre i quan no els pertoqui la gratuïtat del servei i compleixin
els requisits establerts a les Bases. 

Termini sol·licitud

Del 4 al 24 de juliol de 2020

Qui el pot demanar

Famílies amb fills escolaritzats en un centre educatiu del Vallès Oriental en qualsevol curs des de P-3 fins a 4t
d’ESO, empadronats al municipi de les Franqueses que no tinguin el servei de menjador amb caràcter preceptiu,
i per tant, gratuït.

Qui n'és el responsable

Àrea Polítiques Socials de l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

Per sol·licitar l'ajut presencialment cal fer entrega de la sol·licitud i la documentació necessària a les oficines del
Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC), ubicades a l'Ajuntament (Corró d'Avall)  i  a Bellavista Activa, dins
l’horari d’atenció al públic.

ÉS IMPRESCINDIBLE DEMANAR CITA PRÈVIA per presentar la sol·licitud presencialment, trucant al
telèfon 938 467 676.

 Telemàticament

Per sol·licitar l'ajut telemàticament cal accedir a la seu electrònica de l’Ajuntament i buscar el tràmit específic 

habilitat per aquesta convocatòria: https://lesfranqueses.eadministracio.cat

Informació rellevant:

Caldrà complimentar degudament la sol·licitud, signant tots els membres de la unitat de convivència, indicant si
s’autoritza o no a l’Ajuntament a la consulta de la documentació obligatòria i complementària. En el cas que no
s’autoritzi  a  la  consulta  de  dades  obligatòries  i/o  complementària  s’haurà  d’ajuntar  aquesta  documentació.
Tanmateix, caldrà informar si s’ha percebut prestació per l’ajut de lloguer de l'exercici 2019 de l’Agència de
l’Habitatge per tal de sol.licitar el corresponent certificat. 



Documentació a presentar

1. Documentació obligatòria

• Sol·licitud degudament omplerta i signada per tots els membres de la unitat familiar.

• Document acreditatiu de l’IDALU de l’alumne/a pels quals es sol·licita l’ajut. 

• Certificat de naixement o llibre de família, en cas que no es disposi de NIF/NIE. 

• En el  cas  de  representació  legal  o  acolliment  de  la  persona beneficiària,  documentació  acreditativa
d’aquest fet.

• Si és el cas, el conveni aprovat judicialment i/o la sentència de divorci o separació o l’acta final de
mediació del Departament de Justícia. 

• En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a
rendiments no tributables o exempts, s’ha d’aportar la documentació que es relaciona a continuació en
funció de la font o fonts d’ingressos:

◦ L’informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social. 
◦ En el cas de persones perceptores de la Renda garantida de ciutadania, el certificat acreditatiu en

relació amb l’any 2019.
◦ En el cas de persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors i treballadores

de la llar de la Seguretat Social, el certificat de cotitzacions en relació amb l’any 2019.
◦ Qualsevol  altra  documentació  no  prevista  amb  anterioritat  que  acrediti  fefaentment  els  altres

ingressos no tributables o exempts en relació amb l’any 2019. 

A més, en els casos en què qualsevol dels membres de la unitat familiar NO autoritzi la consulta i l’obtenció de
dades, caldrà també aportar, segons s’escaigui, la documentació obligatòria següent:

• Declaració de la renda o certificat d’imputacions íntegre corresponent a l’exercici 2019 en relació amb
tots els membres de la unitat familiar. 

• Certificat cadastral dels immobles dels quals són titulars qualsevol dels membres de la unitat familiar.  

• Volant de convivència emès per l’ajuntament.

• NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar. Si no en disposen, certificat de naixement o llibre de
família.

2. Documentació complementària

• Per a infants en acolliment, la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i
l'Adolescència. 

• El  document  acreditatiu  de  prestacions  econòmiques  d’urgència  social  corresponents  a  l’any  2019,
atorgades  per  administracions  públiques,  que  tinguin  per  finalitat  atendre  situacions  de  necessitats
puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, com ara l'alimentació, el vestit o l'allotjament. 



• El certificat de l’ajuntament respectiu acreditatiu de la distància, igual o superior a 3 quilòmetres, entre
el domicili de l’alumne/a i el centre escolar on cursa els estudis en un sol sentit i en línia recta. 

A més, en els casos en què qualsevol dels membres de la unitat familiar NO autoritzi la consulta i l’obtenció de
dades, caldrà també aportar, segons s’escaigui, la documentació següent:

• Títol  de  família  nombrosa  vigent  expedit  per  l’organisme  competent  on  consti,  entre  d’altres,  la
categoria especial o general. 

• Títol de família monoparental vigent expedit per l’organisme competent, on consti, entre d’altres, la
categoria especial o general. 

• En relació amb qualsevol dels membres de la unitat familiar, la Resolució de reconeixement de grau de
discapacitat emesa per l’organisme competent, o bé el certificat que acrediti el grau de discapacitat emès
per  un  Centre  d’Atenció  a  Persones  amb  Discapacitat  (CAD)  del  Departament  competent  de  la
Generalitat de Catalunya o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. 

• Resolució o certificació de l’Agència Catalana de l’Habitatge acreditatiu de les prestacions econòmiques
per ajuts al lloguer de l’habitatge en relació amb l’any 2019.
 


