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NOTA INFORMATIVA DE SERVEIS SOCIALS
CONVOCATÒRIA AJUTS INDIVIDUALS DE
MENJADOR ESCOLAR
Curs 2019-2020
PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS
Del 15 al 31 de Maig de 2019 (ambdós inclosos)
Es poden recollir les sol.licituds a l’OAC o a www.svmontalt.cat
Cal presentar les sol.licituds a l’OAC de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
(No s’admetran sol.licituds després del 31 de maig)

AJUT INDIVIDUAL DE MENJADOR ESCOLAR (Consell Comarcal Maresme).
Adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris (1er primària fins 4ESO) i de segon cicle
d’educació infantil (P3-P4 i P5) de centres educatius sufragats amb fons públic. Alumnes
empadronats a Sant Vicenç de Montalt. Important i necessari demanar el codi IDALU *.
DOCUMENTACIÓ
Imprès de sol·licitud
 Sol·licitud model CCM1
 DNI / NIE dels pares i/o tutors legals de l’alumne sol.licitant i de tots els membres de la unitat familiar
que figurin en el volant de convivència.
 Certificat de convivència actual.
 Treballadors per compte d’altri: Contracte de treball i les sis darreres nòmines.
 Declaració jurada d’ingressos, únicament en el cas que no es pugui acreditar la situació econòmica.
 En el cas que algun membre de la unitat familiar es trobi en situació d’atur, document acreditatiu
emès per l’OTG.
 Declaració de renda o certificat negatiu de l’Agència Tributària del darrer any
 Certificat de percebre o no pensions de l’Administració Pública, i en cas afirmatiu, la seva quantia
 Treballadors autònoms: Última liquidació trimestral d’IRPF
 Qualsevol justificant admès en dret de la totalitat d’ingressos de tots els membres de la unitat
familiar corresponents als mesos que es determinin
 Contracte de lloguer de l’habitatge i rebuts dels últims sis mesos de la despesa de lloguer o
hipoteca.
 En el cas que la persona sol·licitant o m e m b r e d e l a u n i t a t f a m i l i a r estigui
afectada per algun tipus de discapacitat física, psíquica i / o sensorial, dictamen de valoració
del grau de discapacitat reconegut per l’ICASS o òrgan o entitat que correspongui.
 Sentència de separació o divorci, o conveni regulador on consti pensió alimentària i custòdia dels
fills.
 Documentació acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments, en cas de separació i quan no
es compleixi aquesta mesura.
 Títol de família nombrosa o monoparental (carnet acreditatiu vigent)
 Qualsevol altra documentació específica que, per a la correcta valoració de la sol·licitud pugui ser
requerida
*IDALU és el codi identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins el Registre d’alumnes (RALC) que ha
creat el Departament d’Ensenyament per a tots els alumnes matriculats en centres educatius públics i privats
d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya. En cas de no saber-ho, la família pot demanar-lo al
centre educatiu.

