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INSTRUCCIONS DE LES TARGETES MONEDER DESTINADES A L’ALUMNAT QUE TÉ 
AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR SOCIOECONÒMIC 

 
Preguntes freqüents:  

 

 Com he d’activar la targeta? 
No cal activar-la, es pot utilitzar directament. 

 

 On puc comprar amb la targeta? 
Les targetes de prepagament estan destinades exclusivament a compres en 
comerços d’alimentació que tinguin datàfon (terminals per operar amb targetes de 
crèdit/dèbit). 

 

 Puc treure diners de la targeta? 
Les targetes no permeten reintegraments a caixers.  

 

 Quants diners em puc gastar? 
La targeta permet gastar com a màxim el saldo que hi ha carregat, no es poden fer 
compres superiors al saldo que tingui la targeta.  
 

 Quan em puc gastar els diners disponibles a la targeta? 
Durant el confinament es poden gastar els diners disponibles a la targeta, no s’han 
de gastar tots ni el mateix dia ni la mateixa setmana. Després del confinament 
encara hi hauran algunes setmanes per poder gastar els diners.  

 

 Com puc consultar quin saldo tinc disponible? 
Es pot consultar el saldo i els moviments de forma gratuïta en qualsevol caixer de 
CaixaBank i a través de la web www.moneytopay.com > Altres gestions de la teva 
targeta > Consulta de saldo i moviments.  

 

 Per què a l’hora de pagar em diu targeta denegada? 
Causa denegació el fet de fer una compra per un import superior al saldo de la 
targeta.  

 

 Necessito codi PIN per poder pagar amb la targeta? 
No necessiten PIN, en cas de que el demani, clicar la tecla verda per continuar la 
compra.  

 

 Cal conservar la targeta? 
Si perquè s’aniran fer recàrrecs en funció dels dies de confinament.  
 

 Quan es realitzarà la recàrrega de la targeta?
En el moment en què s’efectuï la recàrrega de la targeta es comunicarà a les 
famílies a través d’un missatge de text (SMS). 


 

http://www.moneytopay.com/
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Possibles incidències amb la targeta:  
 

 Codi error 104: Error relacionat amb la classificació del comerç. (Pot produir-se per 
fer ús de la targeta en un establiment que no és d’alimentació). 

 

 Per qualsevol altra incidència amb les targetes us podeu dirigir a Atenció al Client 
de CaixaBank:  900 404 090 

 

Quan demanin el DNI per identificar la targeta, s’ha d’indicar el codi que hi ha a sota 
del nom de la institució “Generalitat de Catalunya” codi DExxxxx (DE+números que 
hi hagi).  

 
 
Contacte Consell Comarcal: 
 
Adreça electrònica: gpagerols@ccbergueda.cat – clopez@ccbergueda.cat 
Telèfon: 938213553 ext. 354 – ext. 357 
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