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INSTRUCCIONS I ACLARIMENTS PER A LA TRAMITACIÓ DE LES 
BEQUES DE MENJADOR DEL CURS 2016/2017. 
 
 
Us demanem que llegiu detingudament aquestes instruccions. És molt 
important per a la bona tramitació i gestió dels ajuts individuals de 
menjador. 
  
 
Ajuts garantits del 50% o del 100% 
Els ajuts, que es concediran als alumnes que compleixin els requisits i 
condicions establerts i que no superin els llindars fixats, seran garantits del 
50% o del 100% del cost del menjador, sense superar en cap cas el preu 
màxim establert pel Departament d’Ensenyament. 
 
El curs 2016/2017 no hi haurà ajuts del tram flexible (llista d’espera) que 
s’assignaven en funció de les disponibilitats pressupostàries. 
 
Un sol termini de peticions 
Termini de peticions únic. Les famílies hauran de presentar la sol·licitud a 
les escoles fins al 27 de maig de 2016,  i les escoles disposaran fins al 3 
de juny de 2016 per fer-ho davant del CCB. 
 
En aquest termini han de presentar la sol·licitud tots els alumnes que ja 
estan matriculats als centres i els alumnes nous que han fet la preinscripció 
i estan admesos (llistes publicades el 20 de maig de 2016).  
 
És important que el major nombre possible de peticions entrin en termini, 
per tal de disposar de les màximes adjudicacions d’ajuts des del primer dia 
de curs.  
 
Peticions fora de termini 
Els casos de sempre: 
- Noves incorporacions (els alumnes nous i aquells que el 20 de maig no 
tenien plaça i estaven en llista d’espera) 
- Alumnes amb canvis molt importants en la seva situació econòmica o 
familiar, justificada pels serveis socials municipals o documentada per la 
família. 
 
Sol·licitud d’ajut de menjador  
Consta de la sol·licitud de beca pròpiament, amb les dades dels alumnes 
sol·licitants, la firma del responsable de l’alumne i la indicació de la 
documentació que s’aporta. 
 
El dors de la sol·licitud (o segon full) és l’autorització dels membres de la 
unitat familiar per poder demanar les dades de renda i patrimoni a l’Agència 
Tributària. 
 
La família ha d’omplir totes les caselles amb les dades de cada un dels 
membres de la unitat familiar, que són: l’alumne, el pare/mare o tutor  
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legal, el cònjuge o parella del pare o la mare, els germans de l’alumne 
(veure edat a la Base 3.1) i els avis de l’alumne (no són membres els tiets 
dels alumnes, els cosins o altres familiars, els companys de pis, etc) 
 
Tots els majors d’edat han de firmar a la casella corresponent. En el cas 
dels menors ha de firmar el pare/mare o tutor. 
 
No es pot tramitar cap beca que no tingui totes les dades i que no estigui 
firmada per tots els membres. 
 
Documentació obligatòria  
S’ha d’adjuntar amb l’imprès de sol·licitud: 
 
.  Volant de convivència actual. 
 
Atenció! Alumnes empadronats a Santa Coloma de Gramenet. No 
serà necessari aportar aquest document. L’Ajuntament enviarà a les escoles 
els volants de convivència dels alumnes que van sol·licitar l’ajut de 
menjador el curs 15/16, d’acord amb la informació continguda a l’aplicació 
informàtica Pigaim.  
Pel que fa als alumnes nous (s’entén per alumnes nous els P3, els nous 
d’altres cursos i els que no van demanar l’ajut el curs passat), la família 
haurà de demanar-lo a l’Ajuntament i adjuntar-lo a la petició, tal com s’ha 
fet els cursos anteriors.  
 
. Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport de tots els membres de la unitat 
familiar. Els menors de 14 anys que no tinguin DNI o NIE no caldrà que 
aportin cap document. 
 
. Documentació econòmica dels ingressos no subjectes a IRPF, especificada 
a la sol·licitud i a les Bases.  
 
 
Documentació complementària 
. documentació acreditativa de la situació familiar i social, si és el cas, 
especificada a la sol·licitud i a les Bases. 
  
 
Ajuts d’educació especial 
Si us plau, llegiu l’apartat 8 de les Bases de la convocatòria.  
 
En relació a la beca de menjador del MEC, cal tenir present que si la família 
assenyala a la petició ser-ne la beneficiària (és a dir cobrar-la directament), 
l’alumne ha d’abonar a l’escola durant el curs, com a mínim, l’import dia 
corresponent a aquesta beca (exemple: si el curs té 175 dies: 3,28 € per 
dia) 
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Què ha de fer l’escola  (si us plau, llegiu atentament aquest apartat per 
tal d’evitar retards posteriors) 
 
A) Revisar la sol·licitud i la documentació  
 
1) Volant de convivència. 
Identificar quines persones del volant són els membres de unitat familiar. 
És a dir: alumnes sol·licitants, germans dels alumnes, pare, mare, tutor, o 
parelles/cònjuges i avis dels alumnes, que visquin en el mateix domicili.  
 
La resta de persones que hi puguin conviure, no són membres de la unitat 
familiar a efectes de la petició de beca i per tant no han d’omplir, ni firmar 
res. 
 
2) Imprès de sol·licitud de l’ajut 
-  Comprovar que la sol·licitud  conté totes les dades i que està firmada. 
 
- Comprovar que cada un dels membres de la unitat familiar ha omplert 
totes les dades i ha firmat en la casella que correspongui del full 
d’autorització per demanar les dades a l’Agència Tributària. Les caselles dels 
menors d’edat les ha de firmar el pare/mare o tutor. 
 
No es pot firmar per ordre, ni firmar en nom d’un altre que no sigui 
l’interessat, si és major d’edat. Aquesta firma autoritza al CCB a demanar 
dades a l’Agència Tributària, informació confidencial que ha d’estar 
expressament autoritzada per l’interessat o interessada. 
 
Si un membre de la unitat familiar figura al volant de convivència, 
obligatòriament ha de signar per poder tramitar la beca. Contràriament, les 
persones que firmin han d’estar al volant de convivència. 
 
En cas de situacions de força major: privació de llibertat, estada temporal 
fora del país, etc. es podrà presentar documentació oficial que ho acrediti i 
el CCB la valorarà.  
 
 
3) Documentació obligatòria  
- Comprovar que s’aporta fotocòpia del DNI, NIE, Passaport de tots els 
membres de la unitat familiar. 
 
- Comprovar que s’aporten els documents per ingressos no subjectes a 
IRPF, si és el cas:  

. Renda Mínima d'Inserció (PIRMI) o equivalent: Document acreditatiu i el seu 
import de l’ any 2015. 
. Prestació per la Llei de la Dependència: Document acreditatiu i el seu import de l’ 
any 2015. 
. Pensions o prestacions de la Seguretat Social o de la Generalitat exemptes de 
l’IRPF: Incapacitat permanent absoluta i gran incapacitat, orfandat, ajuts per fill a 
càrrec (punts), any 2015. 
. Pensió per aliments dels fills, en cas de divorci.  Document acreditatiu de 
l’atorgament i del seu import de l’ any 2015. 
  . Contracte de treballador/a de la llar, vigent el 2015 
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Les famílies que tinguin algun ingrés d’aquest tipus és important que 
aportin el document corresponent de l’any 2015, ja que es poden esmenar 
incidències posteriors , per exemple “falta acreditar ingressos”  o altres. 
 
4) Documentació complementària 
- Per poder puntuar les situacions de família nombrosa, monoparental, 
discapacitat de l’alumne o germans i els  infants en acolliment és necessari 
presentar els títols o certificats acreditatius. 
 
No és documentació acreditativa la sol·licitud de reconeixement de família 
nombrosa, monoparental o discapacitat.  
 
Novetats en aquest apartat.  
* Les famílies que en la sol·licitud d’ajut del curs 2015/2016 van aportar  
els documents acreditatius de família nombrosa, monoparental, discapacitat 
de l’alumne / germans o infants en acolliment, si no s’han produït canvis, no 
els han de tornar a aportar. 
 
* Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, 
atorgades per administracions públiques, durant l’any 2015, que tinguin per 
finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, (per 
exemple ajuts per alimentació, vestit o allotjament) 
 
Si les famílies han rebut l’any 2015 algun ajut d’aquest tipus de 
l’Ajuntament de Badalona, L’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de 
Gramenet i Sant Adrià de Besòs, no han de portar aquest document. Els 
ajuntaments citats comunicaran aquestes dades al Consell Comarcal del 
Barcelonès que les introduirà al sistema informàtic.  
 
En canvi, si han rebut un ajut de l’Agència Catalana de l’Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya per pagar el lloguer (ja es demanava el curs 
passat), sí que han d’aportar aquest document. Igualment si l’ajut és d’una 
altra administració pública (altres ajuntaments, Diputacions, etc) 
 
Disposar d’aquestes dades pot evitar incidències posteriors en l’adjudicació 
de la beca. 
 
5) Necessitat social greu 
Les escoles es posaran en contacte amb els seus referents de serveis socials 
municipals i aquests els enviaran, mitjançant un imprès normalitzat signat i 
segellat (original), la valoració  que correspongui de les famílies incloses en 
un pla de treball (10 o 15 punts). 
 
No serà necessari aquest document si l’alumne tenia puntuació social el curs 
anterior i no s’ha variat.  
 
No obstant, respecte als sol·licitants empadronats a Santa Coloma de 
Gramenet, l’Ajuntament enviarà igualment a les escoles totes les 
valoracions socials (original) i el centre haurà de comprovar si la puntuació 
és la mateixa o ha canviat. 
 
 



 

 5 

 
 
B) Introducció o revisió de dades en l’aplicació informàtica 
(PIGAIM) 
 
Les sol·licituds es tramitaran a través del programa informàtic PIGAIM.  
 
El CCB us comunicarà la data en què el programa estarà actiu per al curs 
2016/2017.  
 
El programa contindrà les dades bàsiques del centre i les dades dels 
alumnes que van  sol·licitar ajut en el curs 2015/2016.  
 
Les escoles hauran de modificar o introduir: 
 
1. Dades del centre i del menjador curs 2016/2017. 
 
En aquest apartat és imprescindible: 
 
Introduir el preu del menjador que serà vigent el curs 2016/2017. 
Recordeu que si no hi ha preu, no es pot iniciar la tramitació de cap beca. 
Igualment, el preu de menjador introduït a l’aplicació és el que es 
mantindrà durant tot el curs. Per tant, heu d’acordar-lo amb l’empresa de 
menjador abans de finalitzar el curs actual. 
 
Introduir les dates d’inici i finalització del menjador. 
 
Introduir els dies de lliure disposició i els dies de la setmana amb classe a la 
tarda (només  l’ESO).  
 
En el cas de les sol·licituds que es presentin fora de termini, s’haurà 
d’introduir la data en què l’alumne comenci a ser usuari del servei de 
menjador. Si no s’introdueix aquesta dada, l’import de l’ajut es calcularà 
des de la data en què s’adjudiqui.  
 
Durant el curs, sempre que un alumne peticionari de beca (encara que no la 
tingui concedida) comenci a utilitzar el menjador, l’escola haurà de 
comunicar-ho  al CCB, via email. 
 
2. Dades identificatives dels alumnes.  
Correccions o canvis, si és el cas, de les dades dels alumnes que van 
sol·licitar l’ajut el curs passat i que el tornen a sol·licitar el curs 2016/2017. 
 
Introducció de les dades dels alumnes que formulen petició de l’ajut per al 
2016/2017, que no ho van fer el curs passat, i per tant no consten a 
l’aplicació. 
 
3. Dades familiars i socials. 
Senyalar els apartats de les circumstàncies familiars que corresponguin a 
cada sol·licitant, sempre que estiguin documentades. 
 
Senyalar l’apartat de les circumstàncies socials del sol·licitant , sempre que 
es disposi del document signat pels serveis socials municipals.  
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No caldrà introduir aquesta informació dels alumnes que ja la tinguin del 
curs anterior i no s’hagin produït canvis (apartat 4 i 5 d’aquestes 
instruccions). 
 
C) Enviar dins del termini: 
 
A banda d’introduir les dades indicades més amunt, com a molt tard el 
dia 3 de juny de 2016 han d’estar a la seu del CCB els originals de les 
sol·licituds d’ajut, ordenades alfabèticament, juntament amb la 
documentació obligatòria i complementària aportada pels sol·licitants, així 
com els documents de serveis socials, si és el cas 
 
No es podrà tramitar cap petició de beca que no estigui completa, que no 
s’hagi entregat en suport paper al CCB i de la que prèviament no s’hagin 
introduït les dades a l’aplicació informàtica.  
En qualsevol cas, les peticions incompletes, una vegada s’hagin esmenat es 
consideraran fora de termini. 
 
Certificació d’assistència i pagaments 
Les escoles, d’acord amb el model que el CCB facilitarà a l’efecte, 
certificaran periòdicament l’assistència efectiva al menjador escolar dels 
alumnes beneficiaris d’ajut, indicant en cada cas el número real de dies d’ús 
del servei de menjador. 
 
En cas d’absència de l’alumne, el CCB adequarà l’ import a abonar a 
l’escola, reduint el 50% de la quantitat corresponent als dies en què 
l’alumne no hagi fet ús del servei de menjador. 
 
 
 
 
Barcelona, 18 d’abril de 2016 
 
 
Àngels Garcia Pons 
Oficina de recursos a la persona del 
Consell Comarcal del Barcelonés 


