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IMPORTANT: Cal presentar una sola sol·licitud per família.  

 

 

PUNTS D’ENTREGA DE SOL·LICITUDS 
 

Oficina d’Atenció Ciutadana (OFIAC) La Riera 48. Horari: de 9 a 14h de dilluns a divendres, i per 

les tardes amb cita prèvia. 

 

Oficina d’Atenció Ciutadana (OFIAC) Rocafonda (C. de Josep Punsola, 47). Horari: de 9 a 14h de 

dilluns a divendres. 

 

Oficina d’Atenció Ciutadana (OFIAC) Cerdanyola (Pg. de Ramon Berenguer III, 82). Horari: de 9 

a 14h de dilluns a divendres. 

 

Oficina d’Atenció Ciutadana (OFIAC) Molins (C. de Nicolau Guanyabens, 23-25). Horari: de 9 a 

14h de dilluns a divendres. 

 
Oficina d’Atenció Ciutadana (OFIAC) Pla d’en Boet (C. de Juan Sebastián Elcano, 6). Horari: de 9 

a 14h de dilluns a divendres. 

 

Oficina d’Atenció Ciutadana (OFIAC) Cirera (C. de Cadis, 1). Horari: de 9 a 14h de dilluns a 

divendres. 

 

Direcció d’Ensenyament (Baixada de les Figueretes, 1, 2n pis). Horari: de 9 a 14h de dilluns a 

divendres; i dimarts i dijous de 9h a 17h . 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
 

DEL 29 DE MAIG AL 9 DE JUNY DE 2017 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dilluns 22/05/2017 Dimarts 23/05/2017 Dimecres 24/05/2017 Dijous 25/05/2017 Divendres 26/05/2017

Centre Cívic MOLINS (Carrer 

de Nicolau Guanyabens, 23-

25)

Hora: 10.00 h

Centre Cívic PLA D'EN BOET 

(Carrer de Juan Sebastián 

Elcano, 6)

Hora: 10.00 h

Centre Cívic ESPAI GATASSA 

(Carrer de Josep Montserrat 

Cuadrada, 1)

Hora: 10.00 h

Centre Cívic ROCAFONDA

 (Carrer de Josep Punsola, 47)

Hora: 10.30 h

Dilluns 29/05/2017 Dimarts 30/05/2017 Dimecres 31/05/2017 Dijous 01/06/2017 Divendres 02/06/2017

Centre Cívic ESPAI 

GATASSA (Carrer de Josep 

Montserrat Cuadrada, 1)

Hora: 10.00 h

Centre Cívic ROCAFONDA 

(Carrer de Josep Punsola, 47)

Hora: 10.30 h

 
 

 

 

 

 

- Adreçat a alumnes escolaritzats a Mataró durant el curs 2017-2018, en centres d’educació 

infantil de segon cicle, primària i/o secundària (de P-3 a 4t d’ESO). 

- Adreçat a alumnes empadronats a Mataró i escolaritzats al Maresme, durant el curs 2017-2018, 

en centres d’educació infantil de segon cicle, primària i/o secundària (de P-3 a 4t d’ESO) 

- Adreçat a menors que assisteixin a centres educatius amb servei de menjador.  

 

 

 

 

 

1. Model CCM1 (imprès de sol·licitud) 

Han de signar tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys 
 

Es consideraran membres d’una mateixa unitat de convivència: 

- els pares o tutors legals; 

- fills menors de 25 anys o majors de 25 anys que tinguin discapacitat. 

- avis, sempre i quan estiguin empadronats en el mateix domicili; 

  

En cas de separació amb custòdia compartida: els pares i germans biològics hauran 

d’aparèixer ( i no la nova parella) 

En cas de separació no custòdia compartida: s’ha d’incloure la parella actual, si hi ha, i la 

pensió que pugui passar el pare/mare. 

 

 

2. Fotocòpia dels DNI/NIE de tots els integrants de la unitat de convivència (han de coincidir 

amb els especificats a l’imprès sol· licitud). En els casos de menors de 14 anys que no disposin 

de DNI/ NIE cal portar fotocòpia del certificat de naixement o llibre de família de tots els 

integrants de la unitat de convivència. 

 
Als efectes del creuament de dades amb l’AEAT, el passaport no és vàlid. 

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 

REQUISITS DELS SOL·LICITANTS 
 

CALENDARI DE REUNIONS INFORMATIVES 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es recomana que els sol· licitants realitzin la declaració de la renda de l’any 2016. 
 

En cas que algun membre de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a 

pensions o prestacions no contributives i/o contributives segons s’especifica a continuació, cal 

acreditar el concepte i la seva quantia, emplenant el full de “Dades dels ingressos no 

contributius de tots el membres de la unitat familiar (MUF) corresponents a l’any 2016”  

acompanyat de les fotocòpies de la documentació justificativa.  

 

a) No contributives (exempts de tributació): jubilació, pensió invalidesa SOVI, RAI, LISMI, 

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’article 7 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre. 

 

b) Contributives: de prestacions econòmiques d’urgència social, declarades per 

administracions públiques i/o de  l’Agència de l’Habitatge  de Catalunya per subvenció en 

concepte de lloguer a arrendataris. 

 
 

 

 

 

Originals i fotocòpies de: 

En els casos de famílies nombroses: títol de família nombrosa vigent 
En els casos de famílies monoparentals: títol de família monoparental vigent 
En els casos en què el sol· licitant o algun dels germans tingui una discapacitat: certificat CAD 

En els casos de famílies d’acollida: resolució d’acolliment de la DGAIA 

En cas que un dels membres ja no visqui al domicili però que sí que estigui contemplat en el document 

d’empadronament: conveni o sentència de divorci. 
 

 

 

 

 

El president del Consell Comarcal del Maresme dictarà resolució sobre l’atorgament dels ajuts 

individuals de menjador. 

El Consell Comarcal del Maresme notificarà a les famílies sol·licitants el resultat de l’ajut, i informarà a 

l’Ajuntament de Mataró  i a les escoles.  

 

 

 

 

Les famílies podran formular reclamació contra la resolució d’ajuts dins dels 30 dies naturals posteriors 

a la notificació de l’ajut. 

 

 

DOCUMENTACIÓ PER ACREDITAR LA SITUACIÓ ECONÒMICA 

ATORGAMENT DELS AJUTS 

TERMINI DE RECLAMACIONS 

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA PER ACREDITAR LA SITUACIÓ FAMILIAR 
 


