
 

Les dades personals seran incloses en un fitxer del Consell Comarcal del Maresme per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat 
necessàries, d'acord amb la normativa aplicable que disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 
Aquestes dades seran cedides a l’entitat bancària assenyalada per tal d’ingressar el preu públic com a usuari/a del servei. Accepto expressament, via correu 
postal o electrònic, rebre informació del Consell Comarcal relativa a les seves funcions. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, en els 
termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l’Oficina de Registre del CONSELL COMARCAL DEL MARESME. 

SOL·LICITUD DE SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR 

Curs escolar 2016-2017 
Per fer ús del servei haureu de complimentar aquest formulari,  

encara que ja hagueu fet ús del servei amb anterioritat. 
 

DADES DE L’ALUMNE – (ESCRIVIU EN MAJÚSCULES) 

 
Nom i cognoms alumne/a................................................................................................................................ 

DNI/NIE alumne/a. __/__/__/__/__/__/__/__/__/ Curs..........Escola.................................................................... 

Nom i cognoms pare/mare/tutor legal................................................................................................................. 

NIF __/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Adreça familiar:............................................................................................................................................... 

Població....................................................................................................................C. Postal __/__/__/__/__/ 

Telèfon de contacte família __/__/__/__/__/__/__/__/__/  E-mail.......................................................................... 

MARCAR AMB UNA X LA MODALITAT DE L’ÚS DEL MENJADOR  

 

 ESPORÀDIC (6,80 € menú/dia) menys de 12 dies al mes 

 FIX (6,20 € menú/dia) més de 12 dies al mes 

 MESTRE (3,85 € menú/dia) 

 USEE 
 

MARCAR AMB UNA X LA FORMA DE PAGAMENT 

 

 TIQUETS 

 DOMICILIAT. No es domiciliarà el rebut sense la sol·licitud degudament omplerta 

 

DADES PER DOMICLIACIÓ:  
ADJUNTAR CÒPIA DE DOCUMENT BANCARI ON FIGURI EL TITULAR I EL NÚM. DE COMPTE 

 
Nom del titular del núm. de compte ..............................................................................................................  

NIF titular del compte__/__/__/__/__/__/__/__/__/  Nom Entitat .................................................................... 

IBAN :  __/__/__/__/  __/__/__/__/  __/__/__/__/  __/__/  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Amb la present, autoritzo que es carregui el preu públic corresponent per la utilització del Servei de Menjador Escolar 

al número de compte indicat i de forma mensual. I perquè així consti, ho signo........... ..........................................,  

en data __/__/ de ................................................. de 201__/. 

Signatura del titular del compte: 

 
 

Atèsa la nova normativa SEPA, necessitem actualitzar la base de dades per a la facturació del servei. És per 
això que tots els alumnes usuaris han lliurar aquest document complimentat per tal de domiciliar el servei.  

 

 

 
Jo.......................................................................................................amb DNI  __/__/__/__/__/__/__/__/__/                             

com a pare/mare/tutor legal del nen/a.............................................................................................................. 
compleixo els requisits d’accés i sol·licito que sigui admès al Servei de Menjador Escolar segons les dades indicades i 
signo conforme no tinc cap deute amb aquesta administració  en data: __/__/ __/__/ 201__/ 
Signatura:       

En cas de deute, no es podrà fer 
ús del servei.  



 
 

 

INFORMACIÓ SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR 
 
Els rebuts del servei de menjador s’emetran a entre el dia 10 i 15 de cada mes, a mes vençut.  
 
ALTRES FORMES DE PAGAMENT NO DOMICILIAT  
 
El menjador es pot utilitzar de manera fixa o esporàdica:  
 
-    Els alumnes fixos són els que fan ús del servei de menjador tres o més dies a la setmana i el 

preu del servei és de 6,20 euros/alumne/dia, IVA inclòs.  
 
-    Els alumnes esporàdics són els que fan ús del servei del menjador menys de tres dies a la 

setmana i el preu del servei és de 6,80 euros/alumne/dia, IVA inclòs. 
 
El pagament es pot efectuar mitjançant:  
 

1.    Ingressos en compte:  
 

a) Entitat Bankia: 
Ingressos directes al compte corrent: els dimarts i dijous, entre els dies 10 i 20 de cada mes, 
de 9:00 h a 10:30 h. Els clients de Bankia podran fer aquestes operacions amb llibertat d’horari 
al número de compte del Consell Comarcal del Maresme ES68 2038 6697 79 6400000714 i hauran 
de presentar el resguard al menjador de l’escola. 
 

b) Entitat BBVA: 
Mitjançant caixer automàtic: fer ingressos directes al caixer i presentar el resguard al 
menjador de l’escola. Per a fer l’ingrés: 
1. Operar sense targeta 
2. Ingressar diners 
3. Posar el número de compte del Consell Comarcal del Maresme  

ES19 0182 6035 49 0201510883 
4. Marcar continuar 
5. Beneficiari: Menjador + el nom de l’escola 
6. Concepte: nom i cognom del nen/a  
7. Import a ingressar: introduir els diners (banda dreta del caixer). Només s’hi poden posar 

bitllets i torna el canvi. 
8. Surt una pantalla que diu: retornar tot/ ingressar un altre import/ ingressar tot: marqueu 

ingressar un altre import. 
9. Marcar l’import que es vol ingressar, tenint en compte si l’alumne és fix o esporàdic. 
10. Imprimir resguard i lliurar-lo al menjador. 
 

2.    Transferència bancària:  
     Es poden fer als dos números de compte: 

Bankia: ES68 2038 6697 7964 0000 0714 (especifiqueu nom de l’alumne i escola) 
BBVA: ES19 0182 6035 4902 0151 0883 (especifiqueu nom de l’alumne i escola) 

 
 
A cada resguard bancari, cal escriure sempre el nom i cognoms de l'alumne usuari, el nombre 
de menús pagats i lliurar-lo al menjador.  

 
3.    No s’acceptaran pagaments en efectiu al menjador/ monitora.   

 
 
El preu del menú per al curs 2016-2017 és l’aprovat segons la Resolució ENS/1435/2013, de 18 de juny, per la qual es determina el preu 
màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d’Ensenyament. Aquest preu 
inclou tots els conceptes referits al servei de menjador (menjar, cuinera, monitors/es, neteja, material de lleure, manteniment...). 
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