
 

AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR (AIM)

Objecte
Els ajuts individuals de menjador són ajuts econòmics parcials per ajudar al pagament del 
servei de menjador a
l’alumnat amb necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques i sempre que no els hi correspon 
la gratuïtat del servei de
menjador escolar.
Aquest ajuts  s’adjudicaran d’acord amb les disponibilitats  pressupostàries i  d’acord amb la 
puntuació de tall que es
fitxarà en cada convocatòria.

 Beneficiaris
Els ajuts de menjador escolar estan adreçats a l’alumnat de centres sufragats amb fons públics 
de la Comarca del Baix
Llobregat,  de  segon  cicle  d’educació  infantil,  primària  i  secundària  obligatòria  que  tenen 
necessitats socioeconòmiques
i/o  dificultats  geogràfiques per  accedir  al  seu centre  escolar.  al  qual  no li  correspongui  la 
gratuïtat del servei de
menjador.

 Requisits
Són requisits per poder sol·licitar l’ajut individual de menjador:
- Tenir una renda anual per càpita igual o inferior a 5.976 € (75% de l’IRSC).
Per al calcul de la renda familiar als efectes d’aquests ajuts, són membres computables els
progenitors/es, si s’escau, el/la tutor a persona encarrgegada de la guàrdia i protecció del 
menor,
el  sol·licitant,  els germans solters menors de vin-i-cinc anys que convisquin en el  domicili 
familiar,
o els de més edats, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, 
així
com els ascendents dels pares que justifiquin la seva residencia en el mateix domicili que els
anteriors amb el certificat municipal corresponents.
Les rendes dels membres de la unitat diferents als progenitors/es computaran un 50%.
En el cas de divorci, separació legal o de fet dels pares, tindrà la consideració de membre
computable el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació que convisqui en el domicili
familiar.
- Presentar la sol·licitud en el model corresponen i la documentació acreditativa en els terminis
establerts per la convocatòria dels centres escolars.
-Utilitzar diàriament el servei de menjador escolar.
Els alumnes que presentin un alt risc social o absentisme, podran compactar l’ajut en períodes
setmanals.  Serà  imprescindible  que  el  centre  ho  sol·liciti  al  Consell  Comarcal  i  aquest 
l’autoritzi.
-No  rebre  cap  altre  ajut  pel  mateix  concepte  d’altres  administracions  o  ens  públics  que, 
juntament
amb l’ajut  individual  de  menjador  del  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  que  superí  el 
preu/dia
del servei de menjador.
- Les famílies beneficiàries de l’ajut resten obligades a facilitar la informació que els pugui ser
requerida pels òrgans de control de l’Administració pública .
- No tenir deutes de menjador escolar corresponents a altres cursos escolars.

-La presentació de la sol·licitud de l’ajut implica l’autorització al Consell Comarcal del Baix
Llobregat  i  al  Departament  d’Ensenyament  per  obtenir,  a  través  de  les  administracions 
tributàries



 

corresponents les dades, de la persona sol·licitant i resta de membres de la unitat familiar, que
siguin necessàries per determinar la renda a efectes d’aquest ajut. Serà necessari presentar el
document d’autorització corresponent en aquesta normativa.

GRATUÏTAT EN EL SERVEI DE MENJADOR

 Beneficiaris
Per  l’alumnat  d’ensenyament  obligatori  que  s’ha  de  desplaçar  fora  del  seu  municipi  de 
residència per inexistència en
aquest d’oferta de nivell educatiu corresponent, el servei de menjador és obligatori i gratuït, 
d’acord amb el decret
160/1996 del 14 de maig.
L’alumnat en centres educatius de secundària, en els quals se’ls hi hagi autoritzat l’aplicació de 
la jornada compactada,
no els correspondrà cap assignació pel servei de menjador.

 Procediment
Un cop finalitzat  el  procés de matriculació,  la  direcció  dels  centres docents  elaborarà una 
relació nominal de l’alumnat
susceptible  del  dret  a  la  gratuïtat,  trametent-la  tot  seguit  als  Serveis  Territorials 
d’Ensenyament al Baix Llobregat, òrgan
competent per la seva autorització, prèvia comprovació de la seva idoneïtat.
Un  cop autoritzada  definitivament  la  relació  d’alumnes  amb dret  a  la  gratuïtat  del  servei 
escolar de menjador, Serveis
Territorials d’Ensenyament trametrà el llistat al Consell Comarcal del Baix Llobregat per la seva 
aprovació definitiva.

Preu màxim de la prestació del servei de menjador.
Serà el  que aprova cada curs escolar  el  Departament d’Ensenyament de la Generalitat  de 
Catalunya pels centres
educatius de la seva titularitat.
El preu màxim de la prestació del servei de menjador per a l’alumnat que per manca d’oferta 
educativa en el seu
municipi de residència, s’escolaritza en centres educatius concertats, serà fins al mateix import 
aprovat pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Quan es tracti de centres d’Educació Especial o quan les circumstàncies especials de l’alumnat 
o del centre així ho
aconsellin,  el  preu  màxim  d’aquesta  prestació  podrà  ser  augmentat  excepcionalment 
mitjançant l’autorització prèvia
dels Serveis Territorials d’Ensenyament corresponents.
Cada centre rebrà la comunicació dels seus alumnes adjudicataris d’una gratuïtat mitjançant la 
nòmina justificativa.

. SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU

Transport obligatori i de caràcter gratuït
La finalitat  del  servei  escolar  de transport  és facilitar  el  desplaçament  gratuït  a  l’alumnat 
d’educació obligatòria, quan
concorrin alguna de les circumstàncies següents:
a) que hagin d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre públic ordinari o 
d’educació especial,
proposat pel Departament d’Ensenyament.
b) Que hagin de desplaçar-se fora del seu municipi de residència a un centre ordinari privat 
concertat o d’educació



 

especial privat concertat, proposat pel Departament d’Ensenyament.”
La prestació del servei es farà des del municipi de residència de l’alumnat al centre educatiu 
que proposi el
Departament d’Ensenyament, d’acord amb les zones d’escolarització establertes.
Aquest servei es realitzarà d’acord amb el decret 161/1996 pel qual es regula el servei de 
transport escolar dels
centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament de la Generalitat.
 Transport escolar de caràcter no obligatori
Aquest  servei  s’ofereix  a  l’alumnat  d’educació  obligatòria  resident  en  el  mateix  terme 
municipal. Aquest servei es fitxa
en  les  comissions  anuals  que  es  realitzen  conjuntament  amb  els  Serveis  Territorials, 
ajuntaments i centres educatius i
s’adreça a alumnes de segon cicle d’educació infantil primària i secundària de centres sufragats 
amb fons públics.
Es de caràcter NO obligatori i per tant de copagament, d’acord amb els criteris establerts pel 
Departament
d’Ensenyament i dels recursos econòmics disponibles per a cada curs escolar.
Els criteris d’accés per a nous alumnes seran:
- que existeixen places vacants
- tenir germans/es que facin ús del servei

– distància al centre escolar

 Sol·licitud i tramitació del servei de transport escolar.

El representant legal de l’alumne podrà sol·licitar fer ús del servei de transport escolar en el 
moment de matricular-se
per a un nou curs escolar .
Cada curs, el centre educatiu, en el termini establert, introduirà la informació en el sistema 
informàtic que el Consell
Comarcal posa a disposició, i lliurarà les graelles signades als Serveis Territorials qui validarà la 
informació. El Consell
Comarcal procedirà a la gestió de la demanda i la cobertura del servei.
Els centres educatius editaran els carnets mitjançant el model del sistema informàtic, i els 
lliuraran als usuaris de
transport. Aquests carnets seran totalment imprescindibles per l’acreditació del alumne i per 
utilitzar el transport
escolar.
Les incorporacions posteriors a l’inici de curs s’hauran de sol·licitar al Consell Comarcal i no es 
transportaran els
alumnes si prèviament no s’han introduït les dades en sistema informàtic i el centre els ha 
facilitat el corresponent
carnet.
4
En la fitxa de sol·licitud de transport escolar que es sol·liciti  per part del centre escolar o 
ajuntament caldrà que a peu de
pàgina consti també el següent text:
Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de  
Dades de Caràcter Personal,i el Reial Decret de 1720/2007 de 21 de desembre,
per qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de l’esmentada Llei s’informa a 
la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer
automatitzat d’‘Expedients i Procediments propietat del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat pel seu tractament informàtic amb l’única finalitat de gestionar les
sol·licituds d’ajuts de menjador de les escoles de la comarca del  Baix Llobregat., 
S’informa de la possibilitat que les seves dades siguin cedides a l’àrea de



 

serveis socials del vostre ajuntament amb la finalitat de fer el barem de puntuació de 
totes les sol·licituds, i a administracións públiques o entitats que siguin
finançadores del transport escolar. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir 
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes
inclosos a la legislació vigent mitjançant escrit presentat en el Registre d'Entrada 
d’aquesta corporació a la Ctra. N-340 Parc Torreblanca, Sant Feliu de
Llobregat.
 Ajuts individuals de desplaçament
Aquells alumnes que tenen dret al transport escolar de caràcter gratuït i no sigui possible oferir 
una plaça en el transport
escolar obligatori, se’ls podrà concedir un ajut de desplaçament. El Consell Comarcal prèvia 
autorització dels Serveis
Territorials  d’Ensenyament  atorgarà  un  ajut  d’acord  amb les  disponibilitat  pressupostàries, 
d’acord amb l’article 8 del
Decret 161/1996 de la Generalitat de Catalunya.
 Normatives d’ús del servei de transport escolar
Per tal de que el servei de transport escolar funcioni de manera satisfactòria els alumnes han 
de seguir les normes de
convivència  aprovades  pel  centre.  Cada  centre  pot  aprovar  una  normativa  específica  de 
convivència pel servei de
transport escolar, en cas de no tenir-ne, la utilització del servei es regirà pel reglament de 
règim intern de cada centre.
Amb l’objectiu de garantir un bon funcionament del servei de transport d’escolar i una bona 
planificació, els centres
hauran de comunicar al Consell Comarcal del Baix Llobregat els dies de lliure disposició i festes 
locals del centre durant
el  curs  escolar  abans  del  25  de  juny  d’enguany.  També  hauran  de  comunicar  qualsevol 
modificació que alteri el
calendari i/o horari del servei de transport escolar.


