
GRATs i Ajuts Màxims  

Curs 2019/2020 

Les noves sol·licituds i les renovacions de gratuïtats o ajuts màxims del menjador escolar es tramitaran on-line a través de 

http://www.girones.cat/p/ensenyament.html 

 

Benvolguts/Benvolgudes, 

 

Ens plau informar-los que des de l'Àrea d'Ensenyament del Consell Comarcal del Gironès s'inicia, per al proper curs 2019/2020, 

la tramitació electrònica de les sol·licituds de gratuïtats o ajuts màxims del menjador escolar pels alumnes d’ensenyament 

obligatori, inclòs el d’educació especial, sense oferta escolar per al nivell corresponent al seu municipi de residència i que li 

correspongui per mapa escolar. 

 

 La presentació de la sol·licitud implica l'autorització al Consell Comarcal del Gironès a consultar les dades de padró i 
convivència a  efectes de verificar el padró, que haurà de concordar amb les dades facilitades per aquesta inscripció. També 
autoritza al Consell Comarcal a cedir les dades personals i de l'atorgament econòmic que suposi l'ús d'aquests ajuts al 
Departament d'Educació,  a l'Agència Tributària i a la Base de Dades Nacionals de Subvencions.  

 

El termini de presentació de noves sol·licituds i renovacions de gratuïtats o ajuts màxims de menjador escolar serà 

del 3 al 9 de juny de 2019.  

 

- Per a la RENOVACIÓ de gratuïtats o ajuts màxims de menjador escolar, els alumnes que ja la van sol·licitar durant el 

curs 2018/2019 rebran, a partir del 3 de juny, un CODI D'USUARI via SMS telefònic que faran servir per accedir a les 

seves dades i validar o revocar la sol·licitud. En cas de no haver rebut el CODI D'USUARI per accedir a les seves dades aquest 

podrà ser sol·licitat al Consell Comarcal del Gironès mitjançant l'adreça de correu electrònic menjadors@girones.cat 

indicant nom, cognom i DNI en qualitat del tutor legal dels alumnes que correspongui i especificant correu electrònic i 

telèfon mòbil. 

- Les MODIFICACIONS de dades personals, una vegada finalitzat el termini, hauran de ser sol·licitades al Consell Comarcal 

del Gironès mitjançant l'adreça de correu electrònic menjadors@girones.cat. 

- Les NOVES SOL·LICITUDS hauran d'omplir el formulari on-line en blanc que posteriorment serà validat pel Consell 

Comarcal. No requereixen CODI D'USUARI. 

- Alguns camps de la sol·licitud són de caràcter obligatori per a poder continuar amb la tramitació.  

- Un cop formalitzada la renovació o nova sol·licitud rebran un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic que s'hagi 

facilitat a la inscripció per tal de confirmar que s'ha acceptat el tràmit de renovació o nova sol·licitud.  

- L'alumnat que faci sol·licitud de gratuïtat per a menjadors gestionats pel Consell Comarcal del Gironès automàticament 

quedarà inscrit al servei de menjador i no haurà de fer el tràmit específic corresponent. 

 

La tramitació de la sol·licitud, renovació o modificació de dades per demanar la gratuïtat o ajut màxim de 

menjador escolar no implica la seva resolució positiva. El Consell Comarcal validarà les dades i un cop iniciat el curs 

escolar, resoldrà, mitjançant Decret de Presidència si correspon atorgament de gratuïtat o ajut màxim de menjador escolar, o 

bé, si no compleix els requisits i correspon la seva denegació.  

 

La resolució de l’atorgament o denegació de la gratuïtat o ajut màxim serà publicada a l’e-tauler d’anuncis del Consell Comarcal i 

de les escoles, sens perjudici de la comunicació que es pugui realitzar per via SMS o correu electrònic. 

 

El pagament es realitzarà al gestor del menjador escolar segons l’ús efectiu del servei de menjador escolar autoritzat del centre. 

MODALITATS DE SOL·LICITUD DE GRATUÏTAT O AJUT MÀXIM DE MENJADOR ESCOLAR DEL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS: 

 Per les escoles d’educació especial, la modalitat serà “GRAT EE” per centres escolars públics i "AMAX EE" per centres 

escolars privats concertats. 

 Pels centres escolars privats concertats, la modalitat serà  “AMAX” pels d’infantil, de primària i secundària obligatòria. 

 Pels centres escolars públics, la modalitat serà “GRAT” pels d’infantil i de primària. 

Girona, 29 de maig de 2019 
 
Àrea d’Ensenyament 
Consell Comarcal del Gironès 

http://www.girones.cat/p/ensenyament.html

