
QUI SON ELS MEMBRES COMPUTABLES?  

Per al càlcul de la renda familiar als efectes d’aquests ajuts, són membres computables els 

progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, 

l’alumne/a sol·licitant, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el 

domicili familiar a 31 de desembre de l’any utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els de 

més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els 

ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors 

amb el certificat municipal corresponent.  

En aquest cas s’ha de fer constar els següents membres de la unitat familiar:  

- Alumne/a sol·licitant.  

- Progenitors (pare i mare) o tutors legals, si escau, del/de la menor.  

- Germans.  

- Els ascendents dels pares (avis).  

En el cas de divorci o separació legal dels pares, on la custòdia del fill/filla sol·licitant no sigui 

compartida, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb l’alumne/a 

sol·licitant de l’ajut. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si escau, 

el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del 

còmput de la renda familiar.  

 

En aquest cas, de divorci o separació legal dels pares amb custòdia a favor d’un progenitor, 

s’ha de fer constar:  

- Alumne/a sol·licitant.  

- Progenitor que ostenta la custòdia del/de la menor i conviu.  

- Germans.  

- Nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, si procedeix.  

- Els ascendents dels pares (avis).  

Cal informar la pensió d’aliments anual rebuda per cada un dels fills com a ingressos no 

contributius del/s menor/s.  

Tractament específic de determinades situacions en relació a la unitat familiar:  

a) Unitats familiars amb situació de custòdia compartida: es consideraran membres de la 

unitat familiar únicament: el sol·licitant, els seus progenitors, encara que no convisquin, i els 

fills comuns d’aquests. En el cas que només el necessiti un dels progenitors/es, es podrà 

valorar la renda del progenitor/a sol·licitant i només li correspondrà un ajut pels dies de 

custòdia que estableixi el conveni regulador.  

En aquest cas, de divorci o separació legal dels pares amb custòdia compartida, si l’ajut el 

necessiten els dos progenitors, s’ha de presentar una única sol·licitud conjunta, on s’ha de fer 

constar:  



- Alumne/a sol·licitant.  

- Ambdós progenitors (pare i mare) del/de la menor, encara que no convisquin.  

- Únicament els fills comuns dels progenitors.  

En el cas que només necessiti l’ajut un dels progenitors, es podrà valorar la renda del/de la 

progenitor/a que faci la demanda i només li correspondrà l’ajut pels dies que té al/a la 

sol·licitant convivint amb ell/a.  

b) Unitats familiars amb situació de violència de gènere: en aquests casos caldrà actuar 

atenent al que s’estableixen en els articles 33, en relació a la identificació de les situacions de 

violència masclista, i 48, en relació al tractament d’ajuts escolars, de la Llei 5/2008, del 24 

d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (DOGC Núm. 5123 – 2.5.2008).  

 

- Alumne/a sol·licitant.  

- Mare del/de la menor.  

- Germans. 


