e-mail: st.iscle@diba.cat

AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PEL CURS 2022-2023
Benvolgudes famílies,
Us comuniquem que s’ha obert la convocatòria per demanar la concessió d’ajuts individuals de
menjador per al curs 2022-2023.
Les bases de la convocatòria, les trobareu a la web municipal i a l’adreça electrònica
www.ccmaresme.cat per tal de que les pugueu consultar.

BENEFICIARIS
Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els infants empadronats al municipi de Sant Iscle de
Vallalta que cursin des de P3 fins a 4t d’ESO. Per als alumnes d’ESO és requisit indispensable que
l’Institut tingui servei de menjador escolar.
* Només es tramitaran ajuts de les famílies empadronades al municipi. Els infants escolaritzats
a l’Escola Dones d’Aigua però empadronats en un altre municipi hauran de tramitar l’ajut al
municipi d’empadronament.
El llindar econòmic es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar:
- Primer adult (sustentadors principals): 11.365,60 €
- Segon adult (sustentadors principals): 5.682,80 €
- Altres adults que integren la unitat familiar: 2.841,40 €
- Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.409,70 €
Es recomana realitzar la declaració de la renda per tal que no hi hagi problemes de creuament
de dades amb l'Agència Tributària.
Es consideren membres computables per al càlcul de la renda familiar:
-

Els progenitors
El/s sol·licitant/s
Els germans solters menors de vint-i-cinc anys
Els germans majors de vint-i-cinc amb discapacitat física, psíquica o sensorial
Els avis del sol·licitant que convisquin amb ell

QUÈ S’HA DE FER PER SOL·LICITAR AQUEST AJUT?
a) Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant els impresos normalitzats que estaran a disposició de les
persones interessades a la web del Ajuntament i a l’adreça electrònica www.ccmaresme.cat.
b) Presentar la documentació degudament emplenada i signada pel pare, mare o tutor/a legal a les
oficines de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
Del 01 de MAIG al 31 de MAIG de 2022
No s’acceptaran sol·licituds fora de termini

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR:
1. Model de sol·licitud CCM1
Quan es tracti de germans, hi haurà una sol·licitud única per a tots els germans amb la
documentació completa.
2. Fotocòpia del DNI/NIE vigent dels pares i/o tutors legals del alumne beneficiari, i de tots
els membres de la Unitat Familiar que figurin al volant de convivència. En el suposat que
el alumne no en disposi, llibre de família. El passaport no serà vàlid.
3. Volant de convivència actual
4. Si es perceben pensions o prestacions no contributives (Renda Garantida, jubilació,
SOVI, RAI, PNC incapacitat absoluta o gran incapacitat, orfenesa, viudetat, invalidesa,
LAPAD (dependència) a favor de familiars, per fill a càrrec...
▪

Certificat d’aquests ingressos

5. Si s’han percebut prestacions econòmiques d’urgència social, declarades per
administracions públiques: Certificat acreditatiu (les que corresponguin a l’Ajuntament
de Sant Iscle no cal aportar certificat)

6. En cas d’infant en acolliment: resolució de l’acolliment
7. En cas de discapacitat: certificat que ho acrediti
8. En cas de separació o divorci: conveni regulador
9. En cas de custòdia compartida: conveni regulador

IMPORTANT
A la sol·licitud hi ha un camp on s’ha d’escriure el codi IDALU. Abans de portar la documentació a
l’Ajuntament CAL DEMANAR AQUEST CODI A L’ESCOLA. Aquesta dada és OBLIGATÒRIA per poder
tramitar la beca de menjador.

