
 

Tramitació 
i terminis de presentació 

 
 
Degut a la situació d’excepcionalitat, amb caràcter general la presentació de 

sol·licituds i altra documentació  relacionada amb els ajuts de menjador escolar, es 
farà de forma NO presencial  
 

La convocatòria de termini ordinari (alumnes ja escolaritzats) s’obrirà el dia 1 de 
juny i finalitzarà el 19 de juny de 2020. 
 

 Els formularis es presentaran Telemàticament a través d’internet al web del 

CCAP (www.ccapenedes.cat) a l’apartat de Tràmits i Gestions /Ciutadania / 

Ensenyament / Menjador escolar.  

 
(Podeu consultar el manual de tràmits electrònics) 
 

En cas d’incidència o dubte de com tramitar-ho,  les famílies podran trucar als 
telèfons 674667899 i 674669590 o bé enviar un correu electrònic a l’adreça: 
bequesmenjador@ccapenedes.cat 

 
 

 Durant el termini ordinari i només per casos excepcionals en que no 
sigui possible realitzar el tràmit telemàtic, es podrà presentar la sol·licitud de 
forma presencial en els llocs i terminis indicats a continuació: 

 
1. Les sol·licituds de les famílies d’alumnes escolaritzats als municipis de la 

comarca, menys Vilafranca , es presentaran a l’Ajuntament del municipi on 
estan matriculats, seguint el protocol establert per cadascun d’ells, en el 
següents períodes:  
 

Setmana de l’1 al  5 de juny de 2020 
Ajuntament de:  

Avinyonet del Penedès, Les Cabanyes, Castellet i la Gornal, Castellví de la Marca, 
Font-rubí, La Granada, Mediona, Olesa de Bonesvalls, Olèrdola, Pacs del Penedès, El 
Pla del Penedès i Pontons  

 
 

Setmana del 8 al  12 de juny de 2020 
Ajuntament de: 
Puigdàlber, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Llorenç d'Hortons, Sant Martí Sarroca, Sant 
Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Santa Fe del Penedès, Subirats, 
Torrelavit, Torrelles de Foix i Vilobí del Penedès  

 
 

Setmana de l’ 1 al  12 de juny de 2020 
Ajuntament de: 

Gelida, Sant Sadurní d'Anoia, Santa Margarida i els Monjos 

 
 

2. Les sol·licituds de les famílies escolaritzades a Vilafranca del Penedès, 
es podran  presentar: 
 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès: Setmanes de l’1 al 19 de juny de 2020 



 
 
L’Atenció al Consell comarcal es farà mitjançant cita prèvia, es podrà 
demanar per telèfon al 938900000 o a través de la web del Consell 
Comarcal (clicant sobre la icona “Cita prèvia”) www.ccapenedes.cat/cita-
prèvia. 
 
Per a la tramitació presencial, les famílies hauran de portar la sol·licitud 
degudament emplenada i signada i si s’escau, fotocòpia de la documentació 
necessària juntament amb el  resguard de presentació emplenat, que es 
retornarà a les famílies amb el segell i data d’entrega. Aquest document 
l’hauran de guardar atès servirà com a justificant de presentació per 
aquesta convocatòria. 
Els models de sol·licitud es podran descarregar a  través de la web del 
Consell Comarcal, apartat de Tràmits i Gestions/ Ciutadania/ 
Ensenyament_Menjador escolar  
 
Per les sol·licituds presentades en aquesta convocatòria  no es farà revisió 
presencial de documentació. És important que les famílies facin constar a la 
sol·licitud el telèfon i correu electrònic per poder contactar amb elles en cas 
de requeriment de documentació. 
 
 

 
FORMULARIS 

 
 
Per aquest  curs 2020/2021 hi hauran dos tipus de sol·licitud: 
 
MODEL 1- CONFIRMACIÓ DE DADES i DOCUMENTS PRESENTATS EN LA 
CONVOCATÒRIA 19/20  
 

 Per a les famílies, que van presentar la sol·licitud el curs anterior i 
segueixen vigents i sense canvis totes les dades i documents aportats per 
aquella convocatòria.  
No s’haurà d’adjuntar documentació, només s’ha de presentar la sol·licitud  

degudament emplenada i signada. 
 

MODEL 2- NOVES SOL·LICITUDS I MODIFICACIONS - La poden presentar: 
 

 Les famílies interessades que NO van presentar la sol·licitud en aquest 
Consell Comarcal per la convocatòria del curs 2019-2020.  
Hauran d’adjuntar la documentació necessària detallada a les Bases de la 
convocatòria. 
 

 Les famílies que varen presentar la sol·licitud pel curs 2019-2020 però han 
sofert modificacions en  les dades o documents aportats.  
Hauran d’adjuntar la documentació que justifiqui aquesta modificació (per 
exemple naixement fill, adjuntar nou llibre de família; separació, adjuntar 
conveni regulador, etc.) 

 

http://www.ccapenedes.cat/cita-prèvia
http://www.ccapenedes.cat/cita-prèvia


Termini extraordinari 

 

 
Les sol·licituds de termini extraordinari, s’hauran de tramitar telemàticament. En 
casos excepcionals es podran entregar de forma presencial al Consell Comarcal 
del l’Alt Penedès amb cita  prèvia. 

 
a) Alumnes de  nova matriculació. Les famílies d’alumnes de P3 i noves 

matriculacions podran presentar la sol•licitud a partir  de l’1 de juliol  i fins 
al 30 de setembre de 2020. Els alumnes matriculats amb posterioritat a 
aquest termini, podran presentar la sol•licitud  fins a 30 dies naturals 
posteriors a la data de matriculació i com a màxim al 30 d’abril de 2021. 

 
L’alumnat que provingui d’un centre escolar d’una altra comarca i que tingui 
concedit un ajut de menjador pel Consell Comarcal pertinent, podrà sol•licitar el 
trasllat d’aquest per tal que se li mantingui el mateix percentatge d’ajut.  
 
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 
 

b. Alumnes amb variacions significatives de la situació socioeconòmica 

degudament acreditades i sobrevingudes amb posterioritat a la finalització del 

termini ordinari de presentació, podran presentar sol•licitud com a màxim fins 

el 30 d’abril de 2021. Es preveuen com a supòsits de variacions 

significatives: 

- 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 interessades podran dirigir-se a l’equip bàsic d’atenció social del seu 
municipi, i serà aquest qui presenti la sol·licitud juntament amb tota la 
documentació requerida i l’informe justificatiu, al Servei d’Ensenyament del CCAP. 
Si no son de seguiment, podran presentar-ho directament al Servei d’Ensenyament 
juntament amb tota la documentació justificativa.   
La distribució d’aquests ajuts està condicionada a la disponibilitat pressupostària. 
Qualsevol sol·licitud fora de termini que no compleixi alguna d’aquestes condicions 

serà denegada. 

 

 
Documentació 

Per a noves sol·licituds: 



 

- Sol·licitud: Ben emplenada i signada, on hi hauran de constar tots els 
membres computables de la unitat familiar que convisquin amb l’alumne 
sol·licitant. Es comprovarà amb el volant de convivència actualitzat. 
 

- LLIBRE/S DE FAMÍLIA: fotocòpia de totes les pàgines escrites. En el seu 
defecte, fotocòpia partida naixement. (Només cal presentar-ho en cas que 
s’hagin produït modificacions o de nous sol·licitants.) 
 

- Codi IDALU : Caldrà adjuntar el certificat emès per l’escola on consti el codi  
IDALU de l’alumne/s sol·licitants. (Només els alumnes que no el presentar 
en les anteriors convocatòries del CCAP) 
 

- 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).  
*(Per tramitar-lo cal adreçar-se a l’Agència tributària (C /Sant Julià, nº 4 - 
Vilafranca del Penedès), amb la documentació següent: - Original i 
fotocòpia del llibre de família (pàgina pares i alumne/s) - Fotocòpia del DNI 
del pare / mare o tutor legal.) 
 
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. 
 
En cas que cap membre de la unitat familiar disposi de DNI/NIE/NIF, o les  
famílies que durant l’any 2019 vivien fora del país, hauran de presentar la 
documentació o declaració jurada que justifiqui les seves dades 
econòmiques. 

 
Per a nous sol·licitants, serà imprescindible l’aportació del llibre de família, codi 
Idalu i DNI, NIE o NIF 
 
Documentació específica: 

- Les persones donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar, 
caldrà aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l’any 2019. 

- Les persones que vagin rebre la RMI o Renda Garantida de Ciutadania 
durant l’any 2019: hauran d’indicar el nom i DNI/NIE de la persona 
beneficiaria. 

- En cas d’haver rebut subvenció/prestació per pagar el lloguer durant 
l’any 2019 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.  

 
 
 
 



 
Càlculs i llindars 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): 10.981,40 €. 
- Segon adult (sustentadors principals):   5.490,80 €. 
- Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors 

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

 
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 50% 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 50% 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 50% 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 (MECD). 
 
Veure també llindars de volum de negoci, capital mobiliari  de patrimoni i valors 
cadastrals (punt 8 de les Bases Reguladores). 

 
 
 
 
 

Tractament específic de determinades situacions en relació a la unitat 
familiar 

 



Unitats familiars amb custòdia compartida 
 

- 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. 

 
 

Percentatges de l’ajut 

 
El Departament d’Ensenyament garanteix uns ajuts del 50% 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. 
 

 

Bases i sol·licituds 

 
Podreu trobar tota la informació referent als ajuts individuals de menjador escolar i 
els documents relacionats per aquesta  convocatòria, a la pàgina web del Consell 
Comarcal, apartat Tràmits i Gestions/Ciutadania/Ensenyament-menjador escolar. 

 


