
Ajuts de menjador 
Convocatòria 2020-2021

Termini de presentació del 25 de juny al 7 de juliol de 2020, ambdós inclosos.



Puc tramitar un ajut de menjador a Viladecavalls ?

u SI, si compleixes els requisits personals i econòmics:

REQUISITS PERSONALS: alumnes d’ensenyament obligatori, empadronats a 
Viladecavalls i matriculats a centres educatius sufragats amb fons públics.

Al Curs 2020-2021, l’alumne ha d’estar matriculat a:   

• 2on cicle d'educació infantil (P3 a P5)
• Primària
• ESO (Sempre que el centre tingui servei de menjador)



Si, compleixo els requisits personals. 
Quins són els requsits econòmics?

u Comprova que compleixis els requisits econòmics establerts a les
bases reguladores.

Es comprova el total de les rendes del 2019, de tots els membres de la unitat familiar.
La renda de la unitat familiar no pot resultar superior a la suma dels imports:

 1er adult (pare, mare, tutor): 10.981,40´-€
 2on adult (pare, mare, tutor): 5.490,80´-€
 Altres adults de la unitat familiar (avi/a): 2.745,35´-€
 Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.294,45´-€

Exemple: família de 4 membres (pare, mare i 2 infants) 10981,40+5490,80+3294,45+3294,45 = 23061,10´-€ 

Consulta els articles 8,9 i 10 de les bases reguladores per saber com es calcularà la renda
familiar, els rendiments patrimonials, valors cadastrals i si s’escau el volum de negoci.



Qui són els membres de la Unitat familiar?

u Els progenitors (pare, mare), tutor legal o persona encarregada de la custòdia, 
més:

u L’alumne i els germans solters menors de 25 anys que convisquin al domicili 
familiar a 31 de desembre de 2019 o els germans majors de 25 anys quan es 
tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, més

u Els avis i àvies que resideixin al mateix domicili.

I en cas de divorci o separació legal? Consulta l’art.7a de les bases 
reguladores



Quina documentació necessitaré adjuntar a la sol·licitud
de l’ajut?

u 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 del Vallés 
Occidental, l’Ajuntament de Viladecavalls o el Departament d’Educació de la 
Generalitat puguin comprovar tota la documentació relativa a la renda, 
patrimoni, seguretat social, agència de l’habitatge de Catalunya, residència i 
discapacitat.

u No obstant, per a totes les sol·licituds serà necessari adjuntar:
 NIF/NIE de tots els membres computables per al càlcul de la renda familiar. Si 

no en disposen adjuntar llibre de família o certificat de naixement.
 Si algun dels membres de la unitat familiar rep algun ingrés no tributari o 

exempt, també és obligatori presentar:



Quina documentació necessitaré adjuntar a la sol·licitud
de l’ajut?

 Informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.
 Persones que percebin Renda Garantida Ciutadana: certificat acreditatiu de l’import 

rebut al 2019.
 Pensió d’aliments dels fills, en cas de divorci: certificat acreditatiu de l’import rebut al 

2019.
 Persones donades d’alta  al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat 

Social: certificat acreditatiu de cotitzacions del 2019.
 En cas de fills en acolliment: resolució de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 

l’Adolescència.
 Conveni, sentència de divorci o l’acta final de mediació del Departament de Justícia.
 Per ajuts econòmics al lloguer d’habitatge: resolució o certificat de l’Agència Catalana 

de l’Habitatge.

Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Viladecavalls, comprovaran les dades del padró
d’habitants, i acreditaran les prestacions econòmiques d’urgència social atorgades per les
administracions públiques.



Compleixo tots els requisits. I ara què faig?

u ETS UN/UNA ALUMNE/A QUE VA SOL·LICITAR LA BECA EL CURS 2019-2020, i SI te la van concedir?
En aquest cas, has de presentar el tràmit de Confirmació de dades sol·licitud d'ajut individual de menjador escolar. Curs 2020-2021

u ETS UN/UNA ALUMNE/A QUE VA SOL·LICITAR LA BECA EL CURS 2019-2020, i SI te la van concedir però s’han modificat les
dades personals o econòmiques de la teva unitat familiar?

En aquest cas, has de presentar el tràmit de Sol·licitud d’ajut individual de menjador escolar. Curs 2020-2021

u ETS UN/UNA ALUMNE/A QUE VA SOL·LICITAR LA BECA EL CURS 2019-2020, i NO te la van concedir?
En aquest cas, has de presentar el tràmit de Sol·licitud d’ajut individual de menjador escolar. Curs 2020-2021

u ETS UN/UNA ALUMNE/A QUE NO HA PRESENTAT ANTERIORMENT I VOLS SOL·LICITAR LA BECA PEL CURS 2020-2021?
En aquest cas, has de presentar el tràmit de Sol·licitud d’ajut individual de menjador escolar. Curs 2020-2021

No estic dins d’aquests grups, o tinc dubtes. Envia un correu electrònic vdcv.serveissocials@viladecavalls.cat, facilitant les teves dades i telèfon de
contacte i et trucarem.

https://tramits.viladecavalls.cat/OAC/CdS.html?tramit=120
https://tramits.viladecavalls.cat/OAC/CdS.html?tramit=89
https://tramits.viladecavalls.cat/OAC/CdS.html?tramit=89
https://tramits.viladecavalls.cat/OAC/CdS.html?tramit=89
mailto:vdcv.serveissocials@viladecavalls.cat


Com presento la sol·licitud?

u El pare, mare o tutor legal de l’alumne, ha de presentar la sol·licitud de forma
telemàtica. Podrà tramitar a través de mòbil, ordinador o tableta.

u Es necessari disposar de certificat digital per acreditar la identitat. Si no el
tens, demana el certificat IdCat mòbil https://idcatmobil.seu.cat/

u Es necessari que tinguis tota la documentació obligatòria escanejada al teu
mòbil, ordinador i tableta.

u Si ja tens certificat digital, entra a l’enllaç del tràmit que et correspongui:
 Confirmació de dades sol·licitud d'ajut individual de menjador escolar. Curs 2020-2021
 Sol·licitud d’ajut individual de menjador escolar. Curs 2020-2021

https://idcatmobil.seu.cat/
https://tramits.viladecavalls.cat/OAC/CdS.html?tramit=120
https://tramits.viladecavalls.cat/OAC/CdS.html?tramit=89


Com presento la sol·licitud?

u Complimenta tots els camps de la sol·licitud, adjunta la documentació
obligatòria, revisa, signa i envia.

IMPORTANT!! No oblidis adjuntar el formulari específic de cada tràmit. Aquest formulari el
pots descarregar des de la fitxa del tràmit

u Una vegada enviada, rebràs un missatge en el qual s’indicarà el número de
registre, data i hora de presentació i una còpia en pdf de la sol·licitud
presentada.



I si no tinc els mitjans electrònics per fer la sol·licitud?

u En els casos excepcionals, on quedi acreditada la impossibilitat de tramitar
electrònicament, heu de sol·licitar CITA PRÈVIA per correu electrònic a
oac@viladecavalls.cat.

u Us respondrem en un termini màxim de 24h., per correu electrònic facilitant
dia i hora. En tot cas, el dia màxim per sol·licitar cita prèvia serà el 3 de juliol.

IMPORTANT!! No espereu a l'últim dia per sol·licitar la cita o efectuar el tràmit. Si
tramiteu fora del termini de presentació (del 25 de juny al 07 de juliol) la vostra
sol·licitud no serà admesa.

mailto:oac@viladecavalls.cat
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