
 
CONVOCATÒRIA AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR DEL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME CURS 2021-2022 

1. Objecte de la convocatòria 

L'objecte de la convocatòria és l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a 
l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius 
sufragats amb fons públics, pel curs escolar 2021-2022 

2. Beneficiaris dels ajuts 

Podran solꞏlicitar l’ajut de menjador escolar l’alumnat que reuneixi els següents requisits: 

- Estar empadronat a Malgrat de Mar 

- No tenir dret al servei de menjador amb caràcter perceptiu i, per tant, gratuït. 

- Fer ús del menjador escolar, i que el centre ofereixi d’aquest servei 

- No superar el llindar de renda establert a les bases de la convocatòria del 
Consell Comarcal del Maresme 

- Si s’està escolaritzat en un municipi de fora la comarca del Maresme, serà el 
Consell Comarcal al que pertanyi el municipi de l’escola qui decidirà sobre l’ajut. 

- En el cas que cap dels membres de la unitat familiar disposi de DNI o NIE 
només es valoraran ajuts de famílies que estiguin en seguiment de serveis 
socials. 

3. Solꞏlicitud i termini  

Es presentarà una única solꞏlicitud per unitat familiar, on constaran tots el menors 
de 25 anys que convisquin al domicili familiar. El nom dels fills ordenats alfabèticament 
pel 1r cognom del germà mes petit.  

Presentació solꞏlicituds del 3 al 21 de maig. La solꞏlicitud emplenada i la documentació 
requerida es presentarà preferentment de manera telemàtica al registre d’entrada de 
l’Ajuntament. En cas de no disposar de mitjans per fer-ho s’haurà de demanar cita 
prèvia a l’Àrea de Serveis a la Persona per presentar-la. Tots els impresos i informació 
de la convocatòria es troba a la web municipal 

Si no es compleixen tots els requisits, o  la solꞏlicitud no conté totes les dades i 
la documentació necessària serà desestimada. Art. 4.1 Convocatòria inicial de 
les bases reguladores de la convocatòria 

4. Definicions  

Unitat Familiar, s’entén la formada pel : Pare/Mare o tutors legals, el solꞏlicitant, els 
avis i germans solters menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar, els majors 
de 25 anys quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial i la 
parella de fet del pare/mare convivent.  

Codi IDALU:  Es el codi identificador únic que s’assigna a cada alumne, dins el 
Registre d’alumnes (RALC) que ha creat Departament d’Ensenyament per a tots el 



alumnes matriculats en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats. El 
codi s’ha de demanar al centre escolar on s’està matriculat. 

5. DOCUMENTACIÓ A APORTAR. 

Documentació obligatòria 

 Solꞏlicitud (Model CCM1) emplenat i signat pel solꞏlicitant 

 Fotocòpia del  DNI de tots els membres de la unitat familiar si es solꞏlicita la beca per 
primera vegada. 

 Conveni o sentència de divorci: quan un dels membres de la unitat familiar ja no 
convisqui en el domicili però encara hi estigui empadronat. 

  Documentació complementària per acreditar la situació econòmica de l’any 202: 

 Documentació acreditativa dels ingressos rebuts no contributius  (no cotitzen a 
Hisenda - Renda). 

Ingressos NO CONTRIBUTIUS: 
 Renda Garantida 
 SOVI 
 RAI 
 LISMI 
 PNC: incapacitat absoluta i gran incapacitat, orfenesa, viduïtat, invalidesa 
 LAPAD: Llei dependència 
 Per fill a càrrec 
 A favor de familiars 
 Pensions per decisions judicials 
 Treballs no declarats 

EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT CONSULTARÀ A HISENDA (AEAT)  per l’obtenció 
dels ingressos contributius de l’any 2020.  
 

Documentació complementària per acreditar la situació familiar -emplenar 

qüestionari de  SI/NO i import: 

 Ajut de lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 Família nombrosa: amb carnet acreditatiu vigent. 
 Família monoparental: amb carnet acreditatiu vigent. 
 Infants en acolliment: resolució d’acolliment de la DGAIA 
 Discapacitat de l’alumne o germans: certificat emès per un CAD del Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies 
 Discapacitat d’altres membres de la unitat familiar. NIF/NIE_______________ 

 
 
La notificació de la resolució de la solꞏlicitud de l’Ajut per al Menjador la realitzarà directament 
el Consell Comarcal del Maresme a les famílies solꞏlicitants. Així mateix ho comunicarà als 
centres escolars corresponents 
 
 


