
 
 

INFORMACIÓ GENERAL  
 
AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR, CURS 2022-2023 
 

 
1. Calendari 

 
S’estableix el període de presentació de sol·licituds del 26 d’abril al 13 de maig. 

 
2. Presentació de sol·licituds: 

  
o AMB CERTIFICACIÓ DIGITAL (NOVA I RENOVACIÓ) 

Al finalitzar i enviar aquesta sol·licitud tindreu la possibilitat de descarregar-la amb el 
registre d’entrada corresponent. Aquest document servirà com a justificant de la 
seva presentació i es donarà el tràmit per finalitzat. 

o SENSE CERTIFICACIÓ DIGITAL (NOVA I RENOVACIÓ) 

Al finalitzar aquesta sol·licitud NO estarà presentada, sense certificat digital, quedarà 
pendent fer-ne el tràmit de REGISTRE D’ENTRADA AL CONSELL COMARCAL DEL 
BAGES. En cas de no fer-ho l’ajut no constarà com a presentat, i per tant, no es farà 
la seva tramitació. 

On i com puc fer el registre d’entrada al Consell Comarcal del Bages sense certificat 
digital propi: 
1. Registre presencial al Consell Comarcal del Bages. 
2. A les oficines d’atenció ciutadana dels ajuntaments. 
3. A través del registre dels ajuntaments (amb conveni de finestreta única). 
4. A través d’un representant de l’administració pública dels ajuntaments i centres 

educatius habilitats (consultar al personal dels ajuntaments i centres educatius de 
referència). 

 
3. Autoritzacions 
 
La presentació de la sol·licitud implica l’autorització per tal que el Consell Comarcal 
pugui cedir la documentació necessària a altres consells receptors, en el cas que hi 
hagi un trasllat de l’alumnat. 
 
La presentació de la sol·licitud implica l’autorització, de tots i cadascun dels 
membres de la unitat familiar. 
 
En cas que no s’aconsegueixi la corresponent autorització per realitzar la consulta 
de les dades caldrà que tots els membres de la unitat familiar aportin la 
documentació necessària, expedida pels organismes competents, per tal de 
determinar la renda familiar, els rendiments patrimonials i el volum de negoci. Es 
detalla la documentació a l’apartat 6 de les corresponents bases.  
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4. Sol·licituds 
 
La sol·licitud es diferenciarà en dos tipus de procediment segons les següents 
característiques i requisits: 
 

b) Procediment ordinari  
Adreçat a les persones sol·licitants d’ajut individual de menjador en les 
següents situacions: 
1. Noves sol·licituds (nou alumne demandant de l’ajut) sempre que no hi hagi 

un germà/na amb ajut concedit a  la convocatòria anterior. 
2. El cas de custòdia compartida per modificar la sol·licitud d’algun 

progenitor/a. 
3. Famílies que es denegués l’ajut per falta de documentació a la 

convocatòria anterior. 
 

c) Procediment abreujat (RENOVACIÓ) 
Adreçat a les persones sol·licitants d’ajut individual de menjador en les 
següents situacions: 
1. Modificació en la unitat familiar amb relació a l’anterior convocatòria 

(naixements, defuncions, separacions amb custòdies no compartides). 
2. No hagin sofert cap modificació en les dades i documentació requerida i 

presentada a la convocatòria del curs escolar 2021-2022. 
3. Noves sol·licituds (nou alumne demandant de l’ajut) amb germans que ja 

van presentar sol·licitud a la convocatòria del curs 2021-2022. 
 
Per tal de facilitar la tramitació dels ajuts de menjador, s’han elaborat els manuals 
per a les persones que ho sol·liciten directament  i el manual per als centres 
educatius i ajuntaments per al suport en els ajuts individuals de menjador escolar, 
curs 2022-2023 amb els passos a seguir. 
 
 
5. Documentació important 
 

o DNI/NIF/NIE de l’alumne/a En relació amb l’alumnat beneficiari, cal presentar 
còpia del DNI o NIE i en els casos que no se’n disposi es pot optar a obtenir 
un NIF (model K o M) 
 
Altres membres de la unitat familiar: Còpia del DNI/NIF/NIE:  

 
• Els infants menors d’edat que formin part de la unitat familiar i per 

als quals no es sol·licita l’ajut, es podran identificar amb el llibre de 
família o el certificat de naixement.  
 

• En cas de no tenir nacionalitat ni permís de residència, cal presentar 
certificat de naixement o llibre de família.  

 
o En cas de no tenir nacionalitat ni permís de residència, cal presentar certificat 

de naixement o llibre de família.  
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o Conveni regulador de separació presentat al jutjat, l’acta final de mediació 
del Departament de Justícia o la sentència de divorci que faci referència a 
qualsevol menor d’edat sigui o no sol·licitant d’ajut. 

 
o Prestacions econòmiques d’urgència social com per exemple: l’alimentació, 

el vestit i l’allotjament  
 
Es detalla tota la documentació a l’apartat 6 de les bases reguladores.  
 
6. Terminis extraordinaris: 
 

o Alumnes nova matrícula (30 dies naturals posteriors a la data de matriculació) 
o Unitats familiars amb variacions de la situació sociofamiliar o econòmica 

greument afectada per causa de força major i degudament acreditada. 
o Situacions sobrevingudes que requereixen atenció dels serveis socials. 

 
 
7. Llindar de renda: 
 

o Primer adult (sustentadors principals): 11.365,60 €. 
o Segon adult (sustentadors principals): 5.682,80 €. 
o Altres adults que integren la unitat familiar diferents dels sustentadors 

principals: 2.841,40 €. 
o Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.409,70 €. 

 
8. Compactació de l’ajut: 
 

o Compactar en períodes setmanals (p. ex. 3 dies de cada setmana)  i no al 
llarg d’uns mesos. (p. ex. de setembre a febrer). 
 

o Si amb posterioritat es vol compactar, és el centre qui farà arribar un certificat 
amb la relació d’alumnes al registre electrònic.  
 

o La data d’inici i finalització de la compactació coincidirà amb el dia 1 de 
cada mes. 
 

o Qui sol·liciti la compactació, l’ajut del Consell Comarcal, serà compactat 
durant tot el curs escolar i, si altres organismes atorguen ajuts serà pels dies 
que no assumeix el Consell Comarcal. 
 

o En els centres concertats la família és qui ha d’assumir la diferència entre 
l’ajut del Consell Comarcal i el preu del menjador escolar i no és possible 
compactar al 100% del preu total del menjador. 

 
 
En cas de dubtes sobre la tramitació, podeu posar-vos en contacte amb el Consell 
Comarcal del Bages a través del telèfon: 93.693.03.57 o a l’adreça 
educacio@ccbages.cat 
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