CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR
ESCOLAR CURS 2020-2021, segons bases establertes pel Consell Comarcal del
Maresme amb conveni amb el Dpt. d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Beneficiaris
Alumnat matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics, en qualsevol dels cursos dels
ensenyament de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris, que la seva unitat
familiar tinguin una renda no superior als ingressos anuals següents:

El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per
l’agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació.

-

Primer adult (sustentadors principals): 10.981,40 €

-

Segon adult (sustentadors principals): 5.490,80 €

-

Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals:
2.745,35 €

-

Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.294,45 €

Per ampliar informació es poden consultar les bases de la convocatòria a www.ccmaresme.cat.

On sol·licitar l’ajut
En el cas de no superar els ingressos indicats, podeu Sol·licitar cita prèvia als Serveis Socials Bàsics
al telèfon 93 555 12 34 en horari de dilluns a divendres de 9 a 14h o a través de l’adreça electrònica
serveisbasics@teia.cat.

Termini
Del 22 de juny al 31 de juliol de 2020

* Cal aportar la documentació indicada al revers juntament amb la sol·licitud.

Èrica Busto Navarro
Regidora de Serveis Socials accidental
Teià, 22 de juny de 2020

Documentació que cal aportar per cursar la sol·licitud

General:
•

Fotocòpia del DNI o NIE o PASSAPORT de tots els membres de la unitat familiar, en el cas
que no féssiu la sol·licitud per al curs 2019-2020.

•

Codi IDALU*

*1 (IDALU) És el codi identificador únic que s’assigna a cada alumne, 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. La família el pot demanar al centre educatiu.

Econòmica:
•

Documentació complementària de la situació econòmica de l’any 2019, en cas de no haver fet
la declaració de la renda:

-

Justificant d’ingressos de prestacions NO CONTRIBUTIVES (exempts de
tributació): justificant dels ingressos de PIRMI, jubilació, pensió invalidesa SOVI,
RAI (Renda Activa Inserció), LISMI, PNC incapacitat absoluta i gran incapacitat,
orfenesa, viudetat, invalidesa, LAPAD (dependència), a favor de familiars, per fill a
càrrec, pensió per decisió judicial, i totes aquelles recollides a l’Art. 7 de la Llei
35/2006, de 28 de Novembre.

-

Justificants

d’ingressos

de

prestacions

CONTRIBUTIVES:

prestacions

econòmiques d’urgència social, declarades per administracions públiques.

Específica:
•

Infants en acolliment: resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència.

•

Sentència de divorci, en el cas que un dels membres ja no visqui al domicili, però estigui
encara empadronat, o l’acta final de mediació del Departament de Justícia.

