GUIA PER TRAMITAR LA SOL·LICITUD DE L’AJUT DE
MENJADOR TELEMÀTICAMENT – CURS 2022/2023

✓ QUÈ CAL TENIR EN COMPTE ABANS D’INICIAR EL TRÀMIT
1. Disposar d’una identificació digital
Per tramitar l'ajut de menjador primer necessiteu disposar de DNIe, IdCat, FNMT, Cl@ve
o idCAT mòbil. Si no en teniu cap, podeu obtenir fàcilment i d'immediat, l'IdCAT mòbil
clicant el següent enllaç https://idcatmobil.seu.cat.
Per registrar-vos heu de tenir a mà:
•
•
•
•

DNI (Document nacional d'identitat) o TIE (Targeta d'identitat d'estrangers)
Targeta sanitària individual del CatSalut o Targeta MUFACE
Telèfon mòbil personal
Adreça electrònica personal

Il·lustració 1 - Identificació digital

2. Navegadors recomanats
Us recomanem utilitzar els navegadors web Google Chrome i Microsoft Edge. Altres
navegadors poden necessitar una configuració prèvia per als certificats digitals.
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✓ PAS A PAS DEL PROCEDIMENT TELEMÀTIC DE LA SOL·LICITUD
1. Accediu a la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Empordà a través de l’enllaç
següent: https://baixemporda.eadministracio.cat. A l’apartat de “TRÀMITS
DESTACATS” cerqueu “Sol·licitud d’ajut econòmic individual de menjador escolar
curs 2022-2023”:

Il·lustració 1 – Tràmits destacats

Dins del procediment “Sol·licitud d’ajut econòmic individual de menjador escolar curs 2022-2023”
premeu “Tramitació electrònica”.

Il·lustració 2 - Tramitació electrònica
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2. Accediu al tràmit amb el vostre identificador digital

Il·lustració 3 - Identificació digital

3. Comproveu que les dades del pas 1 del procediment “Representació” són correctes.
Marqueu si sou la persona interessada o el representant i a continuació premeu
COMENÇAR, a la part inferior de la pantalla.

Il·lustració 4 - Comprovació de les dades
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4. Empleneu totes les dades del pas 2 “Formulari” i premeu SEGÜENT.

Il·lustració 5 - Emplenar el formulari

En el moment de prémer SEGÜENT, si us surt un missatge d’error com el que veieu en
la imatge (franja vermella), és perquè us falten dades obligatòries per emplenar. El
programa us ressaltarà en vermell la casella de la dada que us falta per poder seguir
amb el tràmit i passar al pas 3 “Documents”.

Il·lustració 6 - Error a l'emplenar

4
Àrea d'Ensenyament – c. Del Raig, 7, bxs. - 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 64 55 59 - 972 64 23 10 - ensenyament@baixemporda.cat - www.baixemporda.cat/ensenyament

5. Tramiteu la “Documentació” que se sol·licita al pas 3 “Documents”. Recordeu que
podeu decidir que consultem les dades nosaltres. En aquests casos, no haureu
d’adjuntar documentació si escolliu l’opció del desplegable “DONO EL MEU
CONSENTIMENT...” i seleccioneu la casella de verificació, tal com apareix en la imatge.

Il·lustració 7 - Aportació de documentació obligatòria 6

6. Continueu fins al pas 5 del procediment per finalitzar el tràmit. Paral·lelament rebreu un
correu electrònic amb la confirmació que el tràmit s’ha realitzat amb èxit i el “Justificant
de recepció”.
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