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Ajuntament d’Argentona 

 
AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR. CURS 2014-2015 
 
 
Poden beneficiar-se de l’ajut individual de menjador els nens i nenes 
empadronats/des a Argentona / Òrrius que estiguin escolaritzats en centres 
d’educació infantil de segon cicle, primària i/o secundària. 
 
- És condició indispensable que el centre disposi de servei de menjador escolar. 
 
- Seran denegats els ajuts a aquells sol·licitants que superin els següents ingressos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cal presentar una sol·licitud per família. 
 
Quan es tracti de germans hi haurà una sol·licitud única per a tots els germans 
 
 
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
Del 28 de maig al 13 de juny de 2014. 
 
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
O.A.C. Ajuntament d’Argentona 
C/ Ramon Par, 1 (08310 Argentona) 
De dilluns a divendres, de 8:30 a 14h. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membres de la  
unitat familiar 

llindar renda familiar 

2 13.451,60 

3 14.951,60 

4 16.451,60 

5 17.951,60 

6 19.451,60 

7 20.951,60 

8 22.451,60 

9 23.951,60 

10 25.451,60 
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DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR: 
 
 
1. Imprès de sol·licitud (model CCM1), junt amb el certificat de convivència 

 
2. Autorització per a què l’Administració pugui sol·licitar a l’Agència Tributària (AEAT) i a 

altres administracions informació econòmica – nivell de renda (IRPF) i percepcions 
contributives i no contributives - de TOTS ELS MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR 
(model CCM3). Amb les signatures de tots els membres de la unitat familiar que 
convisquin al mateix domicili. En les caselles dels menors d’edat han de signar els 
pares/tutors. 
 
En els casos en que els ingressos familiars no siguin per rendiments de treball (jubilació, 
invalidesa, dependència, subsidi, viudetat, PIRMI, PNC, orfandat o altres) cal presentar 
també el model CCM3B acompanyat de les fotocòpies de la documentació justificativa. 
 

3. Fotocòpia dels DNI o NIE o PASSAPORT de tots els integrants de la unitat de 
convivència (han de coincidir amb els especificats al model CCM3). En cas de no 
disposar-ne: certificat de naixement o llibre de família de tots els integrants de la unitat de 
convivència (han de coincidir amb els especificats al model CCM3). 

 
Es consideraran membres computables de la unitat familiar: 

- pare/mare o tutors legals 
- avi/a 
- germans solters menors de 25 anys i que convisquin al domicili familiar o de més edat 

quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, que estiguin 
al domicili. 

 
En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable 
aquell que no convisqui amb el sol·licitant de la beca. No obstant, això, tindrà la consideració 
de membre computable, si s’escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la 
renda el qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar. 
 
 
 
 
ALTRA DOCUMENTACIÓ: 
 
No s’ha d’adjuntar a la sol·licitud però cal tenir-la a l’abast per poder acreditar i emplenar 
l’imprès correctament: 

• En els casos de famílies nombroses: carnet de família nombrosa 
• En els casos de famílies monoparentals: carnet de família monoparental 
• En els casos de famílies d’acollida: resolució d’acolliment 
• En els casos en que l’alumne sol·licitant o germà tingui una disminució: certificat CAD 

 
 


