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1. INFORMACIÓ GENERAL 

 
 

 Calendari 
 
S’estableix el període de presentació de sol·licituds del dia 26 d’abril al 14 de 
maig. 

 

 Presentació de sol·licituds: 
  

o Registre electrònic els usuaris que disposen de DNI, NIF, NIE. 
o Tot i això en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
administracions públiques. 

o Escoles educatives i Consell Comarcal del Bages: els usuaris que només 
disposen de passaport. 

 

 Autoritzacions 
 

o Només és necessària la signatura d’un sol membre de la unitat familiar. La 
presentació de la sol·licitud implica el coneixement,  l’autorització i cessió de 
tots i cadascun dels membres de la unitat familiar a l’obtenció de dades. 

 

 Documentació important 
 

o DNI/NIF/NIE de l’alumne/a per al qual es sol·licita l’ajut i de la resta de la 
unitat familiar  

 
- Alumne/a per al qual es sol·licita ajut: Fotocòpia del DNI/NIF/NIE o NIF 

K. En cas que l’alumne/a sol·licitant no disposi de DNI o NIE i tingui 
nacionalitat o permís de residència caldrà que sol·liciti el NIF K a 
l’Agència Tributària.  
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- Altres membres de la unitat familiar: Fotocòpia 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.  
 

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  
 

 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. 

 

 Llindar de renda: 
 

o Primer adult (sustentadors principals): 10.981,40 €.  
o Segon adult (sustentadors principals): 5.490,80 €.  
o Altres adults que integren la unitat familiar diferent dels sustentadors 

principals: 2.745,35 €.  
o Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.294,45 €. 

 

 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. 
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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 

 
 
2. TRÀMIT ELECTRÒNIC 
 
S’accedeix a la web del Consell Comarcal del Bages a l’apartat de TRÀMITS 
ELECTRÒNICS. 
 
Un cop emplenada la sol·licitud, aquesta, caldrà registrar-la electrònicament a través 
d’una instància genèrica en la qual caldrà prèviament identificar-se mitjançant idCAT 
mòbil o qualsevol altre sistema d’identificació. 
 
La família ha de presentar escanejada tota la documentació que estigui interessada 
a adjuntar en el moment d’emplenar la sol·licitud. (En el cas que la família no pugui 
escanejar-ho caldrà que la portin físicament i que l’ens o l’escola ho escanegi).  
 
 
COM GENERAR UN IDCAT MÒBIL? 
 
Podeu obtenir la informació mitjançant el següent vídeo explicatiu:  
https://www.youtube.com/watch?v=qqiw3Jv9lHE 
 
 
O bé amb les indicacions següents: 
 
Per tal de poder tramitar sol·licituds telemàtiques és necessari tenir una identificació 
digital. Aquesta pot ser un certificat digital, DNI electrònic o bé cal demanar l’idCAT 
mobil.  
 
Aquesta darrera és una opció molt simple que es pot demanar des de qualsevol lloc. 
  
Les instruccions per sol·licitar-ho són:  
 
● Disposar de DNI o TIE (targeta d’identificació d’estrangers)  

● Disposar de TSI (targeta sanitària individual) del CatSalut. Si no en teniu, podeu 
sol·licitar el número de la TSI a través de la Bústia de contacte de l’OVT de la 
Generalitat. Cal que en la vostra petició faciliteu el CIP (està format per 4 lletres i 10 
números), el qual podeu aconseguir en qualsevol informe o recepta del CAP.  
 

mailto:educacio@ccbages.cat
https://www.youtube.com/watch?v=qqiw3Jv9lHE
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Cal seguir els següents passos: 
 
PAS 1. Seleccionar l’opció Alta sense certificat digital i prémer el botó Comença 
amb DNI o Comença amb TIE (NIE), segons quin document tingueu. 
 
 

 
 

PAS 2. El sistema d’alta us demanarà les vostres dades identificatives que varien 
segons feu servir DNI o TIE (NIE). Ompliu-les i cliqueu a Valida.  
 
2.1. Pantalla d’alta amb DNI: 
 

 
 
2.1. Pantalla d’alta amb NIE: 
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PAS 3. El sistema validarà les dades introduïdes i, si són correctes, us demanarà el 
número de telèfon mòbil i l’adreça de correu electrònic. Feu clic a Continua. 
 
 

 
 
 
PAS 4. Introduïu el codi que heu rebut per SMS al mòbil que heu registrat i cliqueu la 
casella per declarar la veracitat de les dades introduïdes i acceptar les condicions 
d’ús. Després prem el botó Dóna’m d’alta i  l’alta es portarà a terme. 
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PAS 5.  Si l’alta s’efectua satisfactòriament, el sistema permetrà la descàrrega d’un 
rebut en format PDF de l’operació, on hi consten les dades donades d’alta i el 
procés haurà acabat. 

 
 
 
 
3. TRÀMIT PRESENCIAL 
 
S’accedeix a la web del Consell Comarcal del Bages a l’apartat de TRÀMITS 
PRESENCIALS. 
 
Caldrà descarregar-se, imprimir-la, emplenar-la, signar-la i adjuntar tota la 
documentació que es detalla anteriorment. 
 
Un cop realitzats aquest tràmit s’haurà de presentar al registre corresponent. 
 

o Registre electrònic els usuaris que disposen de DNI, NIF, NIE. 
Tot i així en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
 

o Escoles educatives i Consell Comarcal del Bages: els usuaris que 
només disposen de passaport. 
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4. DOCUMENTACIÓ QUE CAL QUE EL SOL.LICITANT PRESENTI AL MOMENT 

DE FER LA SOL.LICITUD 
 
 

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 
 

 DNI/NIF/NIE/NIF K de l’alumne/a per al qual es sol·licita l’ajut i de la resta de la 
unitat familiar. 

 Alumne/a per al qual es sol·licita ajut: Fotocòpia del DNI/NIF/NIE o NIF K. 
En cas que l’alumne sol·licitant no disposi de DNI o NIE i tingui 
nacionalitat o permís de residència caldrà que sol·liciti el NIF K a l’Agència 
Tributària 
 

Per qui vulgui sol·licitar-ho per internet Model 030.  

https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUCV-
JDIT/AutenticaDniNieContrasteh?ref=%2Fwlpl%2FOVCT%2DCXEW%2F
SelectorAcceso%3Fref%3D%252Fwlpl%252FREGD%2DJDIT%252FFG%
253FfTramite%253DG3218%26aut%3DCP 

 

 Altres membres de la unitat familiar: Fotocòpia del DNI/NIF/NIE: 
o 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 

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

 
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

 Família nombrosa:  

 Família monoparental:  

 Infants en acolliment: resolució on consti l’acolliment i l’import que es percep  

 Discapacitat:  

 Certificat de distància més de 3km. dins del terme municipal del centre 
educatiu. 

 Conveni regulador, sentència de divorci o acta de mediació on consti l’import 
mensual a percebre en concepte de manutenció o pensió. En el cas 
d’impagament de la pensió s’haurà de presentar còpia de la sentència o 
certificat d’impagament del jutjat. 

 Situació de violència de gènere: aportar els documents acreditatius del Jutjat  
 

Per acreditar la situació econòmica: 

 Pensions / Prestacions no contributives (PIRMI, jubilació, invalides SOVI, RAI 
(Renda Activa Inserció), LISMI, PNC incapacitat absoluta i gran incapacitat, 
orfenesa, viudetat, invalidesa, LAPAD (dependència), a favor de familiar, per 
filla a càrrec, pensió per decisió judicial, i totes aquestes recollides a l’Art. 7 de 
la Llei 35/2006 de 28 de Novembre. 

https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUCV-JDIT/AutenticaDniNieContrasteh?ref=%2Fwlpl%2FOVCT%2DCXEW%2FSelectorAcceso%3Fref%3D%252Fwlpl%252FREGD%2DJDIT%252FFG%253FfTramite%253DG3218%26aut%3DCP
https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUCV-JDIT/AutenticaDniNieContrasteh?ref=%2Fwlpl%2FOVCT%2DCXEW%2FSelectorAcceso%3Fref%3D%252Fwlpl%252FREGD%2DJDIT%252FFG%253FfTramite%253DG3218%26aut%3DCP
https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUCV-JDIT/AutenticaDniNieContrasteh?ref=%2Fwlpl%2FOVCT%2DCXEW%2FSelectorAcceso%3Fref%3D%252Fwlpl%252FREGD%2DJDIT%252FFG%253FfTramite%253DG3218%26aut%3DCP
https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUCV-JDIT/AutenticaDniNieContrasteh?ref=%2Fwlpl%2FOVCT%2DCXEW%2FSelectorAcceso%3Fref%3D%252Fwlpl%252FREGD%2DJDIT%252FFG%253FfTramite%253DG3218%26aut%3DCP
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 Ajuts de lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.  

 De prestacions econòmiques d’urgència social declarades per administracions 
públiques. 

 
 


