AJUT INDIVIDUAL DE MENJADOR CURS 2019-2020 (del 29 de maig al 12 de juny)
Documentació:
Dades personals i familiars
 Fulls de sol·licitud omplerts i signats
 Fotocòpia dels DNI/NIE DE TOTS els integrants de la unitat de convivència o llibre de família en el cas que els
menors no en disposin
 Codi IDALU: el codi identificador de l’alumne, si és el primer cop que es demana la beca de menjador. Cal
demanar-lo al centre escolar.
 Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental
 Certificat de discapacitat (CAD) del sol·licitant o germans
Dades laborals i econòmiques
Es recomana haver fet la declaració de la Renda 2018 o tenir-la en tràmit. Quan no es pugui obtenir informació
del nivell de renda familiar a través de l'AEAT:
Certificat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de les subvencions rebudes per a pagar el lloguer
 En cas de rebre RGC (Renta Garantida de Ciutadania) el certificat es farà d’ofici des de Serveis Socials
 Certificat 2018 de pensions i/o ajudes (contributives i no contributives)
 En cas d’atur o subsidi: certificat dels ingressos de l’any 2018
CAL PRESENTAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ FOTOCOPIADA I LES SOL·LICITUDS OMPLERTES I
SIGNADES PER TOTS ELS MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR MAJORS DE 18 ANYS.
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