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AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR (AIM) 
CURS 2016/2017 

 
 
 
3.1. Persones beneficiàries 
Aquestes beques estan adreçades a l’alumnat de centres sufragats amb fons públics 
de la Comarca del Baix Llobregat, de segon cicle d’educació infantil i de primària i 
secundària obligatòria amb necessitats socioeconòmiques i/o de localització 
geogràfica per accedir al seu centre escolar, al qual no li correspongui la gratuïtat 
del servei de menjador. 
 
 
3.2. Requisits 
 
► No superar la renda indicada en les bases de la convocatòria.  
 
La renda anual neta per càpita són els ingressos de tots els/les membres de la 
unitat familiar que computin, ja siguin ingressos provinents de salaris com de 
pensions i altres ajuts i ingressos (rendiments de capital immobiliari, etc.). Aquest 
import es dividirà pel nombre de membres de la família. El nombre de membres 
són totes les persones que convisquin en el domicili familiar segons el padró 
municipal d’habitants. 
 
Per a més informació us podeu adreçar a la web del Consell comarcal 
www.elbaixllobregat.cat 
  
 
► 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, a excepció de situació 
d’absència per malaltia o altra causa degudament justificada. 
 
► 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, superí el 100% del 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. 
 
- La sol·licitud la podeu descarregar des de la web de l’escola. 
 
 
3.3 Data límit per lliurar les sol·licituds: 
� 27  de maig de 2016. 
 
 


