MANUAL D’AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR, CURS 2022-2023
Enllaç per entrar a fer la sol·licitud:

https://beques.ccbages.cat/

Marqueu la opció segons la seva necessitat
1. NOVA SOL·LICITUD AMB CERTIFICAT
1. Caldrà que us valideu amb un certificat digital

Identifiqueu-vos amb el
vostre IdCAT mòbil. Si
no en teniu cliqueu a
Dóna’m d’alta. L’idCAT
mòbil ha de ser el de la
persona que apareix
com a sol·licitant a la
sol·licitud de beca
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2. Empleneu el formulari
2.1 Dades sol.licitant
Emplena les dades del pare/mare/tutor

Aquesta informació serveix per
comunicar l’estat de la beca

Atenció! Si vens d’un altre comarca i tens
beca, omple aquest espai

2.2 Alumne beneficiari

Es desplegarà la opció per cada
alumne/a

A mida que vagis clicant se t’afegiran caselles per poder
emplenar les dades que cadascuna de les persones
empadronades.

Selecciona el tipus de document d’identitat

Selecciona el proper curs que farà l’alumne

Afegir germans que demanen ajut

2.3 Situación familiar

Custòdia pels dos membres de manera
compartida, cal fer dues sol·licituds diferents.

Custòdia per un membre ja sigui amb pensió
d’aliments o sense, regim de visites, etc.

Si tens el suport de serveis socials, digues quina és la
persona de referència amb qui parleu.
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2.4 Unitat familiar

Escollir la opció per cada membre
familiar

En aquest apartat has d’afegir TOTES les persones que estan empadronades
al teu domicili. El procés és senzill, cal clicar una d’aquestes opcions
segons el parentesc de la persona que afegeixis.

2.5 Compactació

Servei diari pagant el 30% del preu del menjador amb un màxim segons el
departament de 6,33 €/dia (1,90€/dia que cal pagar) ,Si el preu del menjador
fos superior la diferència anirà a càrrec de la família.

Gratuïtat del servei en setmanes alternes de 3 i 4 dies

2.6 Documentació

Adjunta en els diferents quadrats que
apareixen, els documents que es sol·liciten.
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2.7 Finalitzar

Clicar aquesta opció comporta que hauràs d’entregar tota la documentació requerida que el
Consell podria aconseguir amb el permís.

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

3. NOVA SOL.LICITUD SENSE CERTIFICAT
1. Emplenar la sol.licitud (veure manual del punt 1)
2. Finalitzar

Clicar aquesta opció comporta que hauràs d’entregar tota la documentació requerida que el
Consell podria aconseguir amb el permís.

IMPORTANT: 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).
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3. RENOVACIÓ AMB CERTIFICAT

1. Caldrà que us valideu amb un certificat digital

Identifiqueu-vos amb el
vostre idCAT mòbil. Si
no en teniu cliqueu a
Dóna’m d’alta. L’idCAT
mòbil ha de ser el de la
persona que apareix
com a sol·licitant a la
sol·licitud de beca

1. Comença a emplenar la sol·licitud, les dades del sol·licitant sortiran automàtiques segons el
certificat digital.

2. Marqueu els alumnes que sol·liciten la renovació de l’ajut.

3.
Si hi ha un nou germà que sol·licita
l’ajut, cliqueu a afegir un altre beneficiari.

3. Si la situació familiar ha canviat (Separació amb sentència amb custòdia compartida o sense)
cal clicar el botó, si no, cal deixar-ho tal qual està.
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4. Si la unitat familiar ha canviat, cal clicar el botó (naixements, defuncions, nous
membres empadronats al mateix domicili etc.) si no, no cal fer res.

5. Documentació, només cal aportar aquella documentació que no s’hagi entregat
l’any anterior.
6.

Adjunta en els diferents quadrats que
apareixen, els documents que es sol·liciten.

6. Finalment cal clicar “finalitzar i enviar”.

RENOVACIÓ SENSE CERTIFICAT
1. Caldrà que us valideu amb un NIF/NIE/PASSAPORT que hagueu utilitzat l’any passat
per fer la sol·licitud de l’ajut individual de menjador.

2. Seguiu els passos i ompliu la sol·licitud segons el manual anterior de renovació.
3. Finalitzar
4.
IMPORTANT: 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).
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