T’ho posem fàcil!
Per a sol·licitar les Beques de menjador escolar
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En cas que hagueu rebut un missatge SMS per confirmar les dades de la sol·licitud
de 2020 (els missatges s’envien entre el 10 i l’11 de maig):
L’enllaç del missatge SMS us
portarà a aquesta pantalla.
Indiqueu el vostre número
de document d’identitat i el
vostre telèfon mòbil i
cliqueu a Obtenir codi de
verificació.
Rebreu un codi al mateix
telèfon mòbil que heu
d’inserir al camp Codi de
verificació i llavors clicar a
Verificar codi
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En cas que no hagueu rebut un missatge per confirmar les dades de sol·licitud o no
pugueu fer la confirmació online per haver modificat les vostres dades de família
nombrosa o monoparental o de discapacitat:
Entreu a la Seu Electrònica a seu.mataro.cat i
trobareu el tràmit de Beques individuals de
menjadors escolars a la portada com a destacat o
entreu a l’apartat Ensenyament, Formació i
Activitats de Lleure.
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Inicieu el tràmit clicant a “Inicieu aquí el
tràmit amb identificació electrònica”

Podeu accedir amb idCat, idCat Mòbil,
cl@ve o qualsevol altre certificat
electrònic reconegut. Si no en disposeu,
al mateix moment podeu donar-vos
d’alta a idCat Mòbil clicant a Dona’m
d’alta

Tant si heu accedit amb el missatge SMS com si ho heu fet amb
identificació electrònica seguiu els passos següents

El sistema carregarà
les vostres dades
personals.

010

Telèfon
d’Atenció
Ciutadana

Per a qualsevol dubte o consulta podeu trucar al 010 o fer la consulta
en el Xat d’Atenció Ciutadana (XAC) en el web municipal mataro.cat
Per a incidències tecnològiques contacteu-nos a seu@ajmataro.cat

XAC

Xat d’Atenció
Ciutadana

T’ho posem fàcil!
Per a sol·licitar les Beques de menjador escolar

Verifiqueu el tipus d’utilització del menjador escolar que sol·liciteu, tenint en compte
que aquesta petició haurà de ser consensuada amb el centre escolar.
Accediu a les persones de la convivència amb el botó blau que trobareu a l’esquerra de
cada persona i indiqueu les dades obligatòries.
- Per als menors sol·licitants de beca indiqueu Sí sol·licita beca, el codi IDALU, el
centre, l’etapa escolar i el curs.
- Per a la resta de membres de la unitat de convivència indiqueu el parentiu

Si el menor per qui es sol·licita la beca està empadronat només amb un progenitor caldrà
que indiqueu si afegireu les dades del segon progenitor.
Si no s’afegeixen dades del segon progenitor cal indicar el motiu
- Som família monoparental
- Tinc custòdia total i aporto la sentència corresponent
- Tenim custòdia compartida, l’altre progenitor no sol·licita ajut i aporto la sentència
corresponent
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Si el menor per qui es sol·licita la beca té germans biològics del dos progenitors, menors
de 25 anys, que no conviuen amb ell, cal afegir-los a l’apartat “Membres unitat familiar
no convivents”.

Si heu fet el tràmit amb identificació
electrònica podreu inserir les dades
de títol de família nombrosa o
monoparental. Si heu fet el tràmit
per confirmació, les dades ja estaran
inserides.
Si el menor està en situació
d’acollida seleccioneu l’opció que
correspongui i indiqueu la data de
resolució de l’acolliment.

Indiqueu en aquest apartat els possibles Rendiments no contributius (Pensió
d’invalidesa absoluta, SOVI, Renda Garantida de Ciutadania, Ingrés mínim vital, PNC,
pensions per fills atorgades per sentència judicial, etc.)
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Accepteu la política de privadesa i l’autorització a la consulta de dades.
Recordeu que esteu autoritzant a l’Ajuntament i a la resta d’administracions implicades a
consultar les dades necessàries per verificar el contingut de la petició i enllestir el tràmit.

En acabar la tramitació
podeu descarregar-vos el
comprovant.
El sistema us facilita el
número de sol·licitud i
rebreu un correu electrònic
de confirmació.

Necessiteu més ajuda?
Utilitzeu el correu seu@ajmataro.cat per contactar-nos si teniu alguna incidència.
Si no podeu efectuar la sol·licitud de Beca de menjador per internet podeu sol·licitar cita
prèvia amb el Servei d’Atenció Ciutadana a partir del 12 de maig a
www.mataro.cat/citaprevia.
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