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AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR – CURS 2022/2023 

 
A continuació us fem arribar un breu resum dels aspectes que creiem més rellevants per al proper 
curs 2022/2023 i recomanem que les famílies interessades consultin detingudament la 
Convocatòria i les Bases que regulen els ajuts de menjador. 

 
 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS  
 
La campanya de presentació de sol·licituds de l’ajut de menjador escolar pel curs 2022/23, amb 
caràcter general serà telemàtica a través de la web del Consell Comarcal, al Portal de Tràmits i 
Gestions.  
 

 
Tràmit telemàtic 
 

A través d’internet mitjançant un telèfon mòbil, tableta o ordinador i accedint al web 

del Consell Comarcal de l’Alt Penedès www.ccapenedes.cat a l’apartat de: 

Tràmits i Gestions /Ciutadania / Ensenyament _Menjador escolar 

- Les persones interessades han de disposar de l’IdCat Mòbil o altres certificats  

(IdCat, Dnie...) Cl@ave, PIN24, Ciutadans UE...) Consulta les instruccions de com 

fer el tràmit des de casa. 

- Per les persones amb Passaport/NIE/TIE majors de 16 anys i autònoms sense 

targeta sanitària del CatSalut i Muface s’ha activat el procés d'alta idCat Mòbil per 

videoidentificació. https://www.idcatmobil.cat/altavideoid/ 

- En cas d’incidència en realitzar la sol·licitud online, poden enviar correu electrònic 

adjuntant captura de pantalla del problema sorgit a suport@ccapenedes.cat 

- Per altres consultes sobre l’ajut de menjador : bequesmenjador@ccapenedes.cat 

- Poden consultar el llistat amb els llocs mes propers on disposen de connexió a 

internet i ordinador. 

 

En cas que no sigui possible donar-se d’alta a l’IdCat Mòbil per internet,  es podrà 

tramitar l’alta de forma presencial. 

- Cal sol·licitar CITA PRÈVIA a www.ccapenedes.cat/cita-previa  Oficina entitat 
de registre id Cat o al telèfon 938 900 000 

- Caldrà portar el DNI, NIE, TIE o passaport i indicar el mòbil que farà servir. 
- Un cop donat d’alta, ja podrà sol·licitar l’ajut de menjador telemàticament. 

 
 
 
 
 
 

http://www.ccapenedes.cat/
https://www.idcatmobil.cat/altavideoid/
https://www.idcatmobil.cat/altavideoid/
https://www.idcatmobil.cat/altavideoid/
mailto:suport@ccapenedes.cat
mailto:bequesmenjador@ccapenedes.cat
http://www.ccapenedes.cat/cita-previa
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TERMINIS DE PRESENTACIÓ 
 

 

Termini ordinari 
 

Per alumnes ja escolaritzats : Del 19 d’abril al  13 de maig de 2022 

 
 

Termini extraordinari 
 

a) Alumnes de P3 i noves matriculacions:   De l’1 de juliol al 30 de setembre de 2022 
 

 
b) Alumnes matriculats amb posterioritat 

al 30 de setembre de 2022: 

 
Fins a 30 dies naturals posteriors a la data de 
matriculació i com a màxim fins al 30 d’abril 
de 2023 

 
c) Alumnes amb variacions significatives 

de la situació socioeconòmica  
(acreditades i sobrevingudes finalitzat 
el termini ordinari) : 

 
Com a màxim fins el 30 d’abril de 2023 

 
*En els casos d’alumnes de nova matriculació, les famílies interessades hauran de presentar un 
certificat de l’escola on s’especifiqui la data de matriculació. 
 
* Es preveuen com a supòsits de variacions significatives de la situació socioeconòmica: 

- Defunció i/o incapacitat d’un o d’ambdós responsables legals de l’alumne/a. 

- Privació de llibertat d’un o d’ambdós responsables legals de  l’alumne/a. 

- Abandonament familiar d’un o d’ambdós responsables legals de  l’alumne/a. Inclòs 

separació 

- Embargament de béns i/o rendes d’un o d’ambdós responsables legals de l’alumne/a. 

- Situacions d’atur involuntari sobrevingudes  d’algun dels membres de la  unitat familiar. 

 
* Les famílies amb situacions sobrevingudes que compleixin algun dels supòsits esmentats, abans 

de presentar la sol·licitud i documentació justificativa, hauran de dirigir-se a l’Equip Bàsic 

d’Atenció Social del seu municipi perquè  faci arribar, si s’escau, l’informe corresponent al Servei 

d’Ensenyament del CCAP.  

 

* La distribució d’aquests ajuts està condicionada a la disponibilitat pressupostària. 
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                 DOCUMENTACIÓ I DADES 

 
 

NOVETAT 
Per aquest curs 2022/2023 hi hauran dos tipus de sol·licitud: 
 
MODEL 1-  CONFIRMACIÓ SOL·LICITUD D’AJUT INDIVIDUAL MENJADOR  

ESCOLAR  CURS 2022-2023 (confirmació de dades i documents 
presentats en la convocatòria anterior) 

 
Per a les famílies  que van presentar la sol·licitud en aquest Consell Comarcal durant el curs 
21/22 i declaren que segueixen vigents i sense canvis  totes les dades i documents aportats 
per aquella convocatòria.  

 
No s’haurà d’adjuntar documentació, només cal tramitar la sol·licitud  de confirmació 
degudament emplenada i signada on constarà una declaració responsable. 
 
Important: en aquests casos es traspassaran les mateixes dades del curs anterior (unitat 
familiar, DNI/NIE, si s’escau pensió aliments...) 
 
MODEL 2-  NOVES SOL·LICITUDS I MODIFICACIONS   
 
La poden presentar:  

1. Famílies que van sol·licitar l’ajut pel curs 21/22 però han sofert canvis en les 
dades o documents aportats anteriorment 

 
S’entén com a modificacions: 

- Canvi unitat familiar: indicar les altes ( naixement, acolliment/adopció, nova parella, 
avis...) i/o les baixes (separació, defunció...) Si s’escau, hauran d’adjuntar la 
documentació que justifiqui aquesta modificació (p.e. naixement fill: llibre de família o 
partida naixement, separació: conveni regulador, etc.) 

- Famílies sense documentació econòmica , cap membre disposa de DNI o NIE ( adjuntar 
justificació ingressos). 

- Canvi de DNI/NIE/ NIF:  p.e. famílies que el curs anterior tenien passaport i ara ja 
disposen de NIE,  o van presentar el NIE i ara ja han obtingut el DNI, etc 
 

2. Les famílies interessades que NO van presentar la sol·licitud en aquest Consell 
Comarcal per la convocatòria del curs 2021-2022.  (Inclòs els trasllats d’expedient 
entre Consells Comarcals) 

Hauran d’adjuntar la documentació necessària detallada a les Bases de la convocatòria.  
 
Documentació bàsica: 

 
- Sol·licitud: Cal fer constar tots els membres computables de la unitat familiar que 

conviuen amb l’alumne sol·licitant. Es comprovarà amb el volant de convivència. 
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- Volant de convivència: no cal aportar-lo si s’autoritza la consulta de dades entre 
Administracions. No és requisit estar empadronat a la comarca de l’Alt Penedès, però si en 
un municipi de Catalunya. Qui presenti la sol·licitud (pare/mare/tutor legal) ha de 
conviure amb l’alumne, exceptuant els casos de custòdia compartida. 
 

- Llibre de família: adjuntar còpia de totes les pàgines escrites. En el seu defecte,  partida 
naixement. (Només cal presentar-ho en cas que s’hagin produït modificacions o de nous 
sol·licitants.) 
 

- Codi IDALU : S’haurà de fer constar el codi  IDALU de l’alumne/s sol·licitants. En cas de no 
conèixer-lo, la família el pot demanar al centre educatiu o consultar-ho a la pàgina web 
http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne. 

 

- DNI/NIE: Cal indicar el número de DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar.   
 
Els alumnes sol·licitants de l’ajut que no disposin de DNI o NIE hauran de presentar el 
número d’Identificació Fiscal* (NIF).  
Model K: Menors de 14 anys espanyols i residents a Espanya. 
Model M: estrangers que no disposen de NIE. 
  
* Aquests identificadors s’han de sol·licitar a l’Agència Tributaria (AEAT). 
 
En els casos excepcionals d’alumnes que no puguin obtenir cap d’aquests documents 

(DNI, NIE o NIF), hauran de presentar escrit especificant el motiu pel qual no el poden 

presentar amb el compromís d’entregar-lo un cop obtingut. Poden utilitzar el model de 

declaració responsable que trobaran a la pàgina web del Consell Comarcal 

 

En cas que cap membre de la unitat familiar disposi de DNI/NIE/NIF, o les  famílies que 

durant l’any 2021 vivien fora del país, hauran de presentar la documentació o declaració 

jurada que justifiqui les seves dades econòmiques. 

Documentació específica: 
 

- Les persones donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar, hauran 
d’aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l’any 2021. 
 

- En cas d’haver rebut subvenció/prestació per pagar el lloguer durant l’any 2021 hauran 
d’indicar el nom i DNI/NIE de la persona beneficiaria. 

 
- En cas de separació o divorci: Fotocòpia del conveni regulador presentat al Jutjat, la 

sentència de divorci o l’acta final de mediació del Departament de Justícia, on consti 
l’import mensual a percebre en concepte de manutenció o pensió d’aliments. Si s’escau, 
fotocòpia de la denúncia interposada conforme no es rep la pensió. (Només cal presentar-
ho en cas que s’hagin produït modificacions o de nous sol·licitants.) 

 
 
 
 

http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
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 CÀLCULS I LLINDAR DE RENDA 

 
 
Llinars de renda 

 
El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l’agregació de 
les unitats de consum que es detallen a  les Bases: 
 

- Primer adult (sustentadors principals):    11.365,60 € 

- Segon adult (sustentadors principals):            5.682,80 € 

- Altres adults que integren la unitat  
familiar diferents als sustentadors principals (avis):    2.841,40 € 

- Per cada nen/a de la unitat familiar:             3.409,70 € 

 
Si la renda familiar anual, calculada d’acord amb el que estableixen les bases, no supera aquest 
llindar, es concedirà un ajut de fins a un 70% del cost del servei de menjador, que no podrà 
superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament. Aquelles sol·licituds que estiguin per 
sobre d’aquest llindar, constaran com a denegades. 

 
Llindar de renda, tram garantit d’ajut del 100 %: 
 
El llindar de renda és el 60% establert per a l’obtenció d’un ajut del tram garantit del 70% i 
acreditar una puntuació superior o igual a 15 punts entre els àmbits B i C. 
Si la renda familiar anual, calculada d’acord amb el que estableixen les bases, no supera aquest 
llindar i s’assoleix una puntuació superior o igual a 15 punts establerts en els àmbits B i C, 
s’atorgarà un ajut del 100% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el 
preu màxim autoritzat pel Departament. 
 
Llindar de renda, tram garantit d’ajut del 100 % per a alumnat amb una discapacitat acreditada 
superior o igual al 60%: 
 
El llindar de renda és de 2,5 vegades a l’establert per a l’obtenció d’un ajut del tram garantit del 
70% i acreditar una discapacitat superior o igual al 60%. Aquesta discapacitat haurà de ser 
acreditada mitjançant la corresponent certificació de l’òrgan competent. Aquests alumnes hauran 
de trametre paral·lelament la beca del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC). 
 
Veure també llindars de volum de negoci, capital mobiliari  de patrimoni i valors cadastrals (punt 
10 de les Bases Reguladores). 

 
Tractament específic de determinades situacions en relació a la unitat familiar 
 
Unitats familiars amb custòdia compartida: 
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En els casos de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar el sol·licitant, 
els seus progenitors, encara que no hi convisquin i els fills comuns d’aquests. En cas que només 
necessiti l’ajut un dels dos progenitors, es podrà valorar la renda del sol·licitant i li correspondrà 
un ajut pels dies de custòdia establerts en el conveni regulador. En qualsevol dels casos, només es 
podrà presentar una única sol·licitud pel mateix alumne 
 

 
  ADJUDICACIÓ 

 
L’adjudicació de les sol·licituds presentades dins del termini ordinari es preveu que es faci durant 
el mes de setembre, per aquells expedients que s’hagin pogut resoldre. 
 
En el casos que el Departament d’Ensenyament no pugui obtenir les dades necessàries per al 
càlcul de l’ajut (irregularitats amb l’Agència tributària, etc.) es requerirà a les famílies que 
esmenin la falta i que aportin la documentació que se’ls requereixi, en el termini màxim de 10 
dies hàbils. En cas de no fer-ho, es considerà que desisteixen de la petició. Les sol·licituds 
desestimades per manca de documentació no s’admetran com a reclamacions. 

 
Les resolucions es publicaran al tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell comarcal de 
l’Alt Penedès i es comunicarà als centres escolars. 
 

Les famílies podran interposar recurs potestatiu de reposició (reclamació), en el termini  d’un mes 
a partir de la data de publicació al tauler d’anuncis, aquesta reclamació es formalitzarà d’acord 
amb el model normalitzat i anirà acompanyada de la documentació que la justifiqui. 
Ciutadania >> ENSENYAMENT - Menjador escolar >>  Reclamació en relació a l'ajut individual de 
menjador escolar 
 

Percentatge de l’ajut 
El Departament d’Ensenyament garanteix uns ajuts del 70% o del 100% del cost del menjador dels 
alumnes que compleixin els requisits fixats en la convocatòria. Cost que no podrà superar en cap 
cas, el preu màxim establert pel Departament. 
 

Compactació de l’ajut 
Es preveu la possibilitat de compactació dels ajuts parcials. Aquesta situació excepcional de 
compactació, s’ha de fer de forma distribuïda p. ex. 3 dies de cada setmana i no al llarg d’uns 
mesos (p. ex. de setembre a febrer). Les sol·licituds de compactació les trametran al CCAP  
l’escola, ampa o Serveis socials dins dels terminis establerts (màx. 30 dies des de la data de 
resolució de l’ajut) 
 

 
Més informació :  

 
Trobareu tota la informació a la pàgina web del Consell Comarcal al 
Portal de Tràmits i Gestions/Ciutadania/Ensenyament-menjador escolar  

 

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/TramitsCiutadans.aspx

