Full informatiu

Ajuts de menjador escolar
Curs 2014-2015
L’alumnat de P-3 a 4t d'ESO escolaritzat en centres públics i concertats i de
famílies amb ingressos baixos pot sol·licitar l’ajut individual de menjador a
través del seu centre educatiu.

Barcelona, juny 2014

1. En què consisteixen aquests ajuts de menjador
Són ajuts destinats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació
infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona.

2. Qui pot sol·licitar aquest ajut
Podran optar als ajuts les unitats familiars amb una renda anual no superior a
l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC, 2013), calculat en funció del
nombre de membres computables de la unitat familiar.
Per a la convocatòria de 2014-2015 s’estableix el llindar indicat a la taula següent:
Membres unitat
familiar

Nivell de renda

2

11.951,60

3

14.939,49

4

17.927,39

5

20.915,29

6

23.903,29

7

26.891,09

8

29.878,99

9

32.866,89

10

35.854,79

11

38.842,68

12 o més

41.830,58

Són requisits indispensables per a percebre aquest ajut:
a) Utilitzar diàriament el servei de menjador, a excepció d’absència per malaltia o
altres causes justificades degudament.
b) No gaudir d’ajuts o subvencions, pel mateix concepte, atorgats per altres
administracions públiques o ens públics o privats.

3. Termini de presentació de les sol·licituds
El termini per a presentar les sol·licituds i la documentació es farà en dos períodes:
Primer període:
Segon període:

del 10 al 20 de juny de 2014, ambdós inclosos
del 8 al 19 de setembre de 2014, ambdós inclosos, per aquelles
famílies que no tenien centre assignat durant el primer període.
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4. Com tramitar la sol·licitud
Les sol·licituds i la documentació s’han de presentar en el centre educatiu on
l’alumne/a estigui matriculat per al curs 2014-2015 mitjançant els impresos
normalitzats que es trobaran al mateix centre, al web del Consorci d’Educació de
Barcelona (www.edubcn.cat) i a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació de
Barcelona.
Si l’ajut se sol·licita per a més d’un membre de la família, s’ha de formular en un únic
imprès, sempre que l’alumne/a estigui matriculat en el mateix centre.
La direcció o persona titular del centre revisarà les sol·licituds, i verificarà que s’ha
aportat la documentació requerida. Si la sol·licitud no compleix els requisits que
s’estableixen als apartats anteriors el centre requerirà a la persona interessada perquè
en un termini de 5 dies naturals, improrrogables, esmeni el defecte o aporti els
documents preceptius, amb indicació que si no ho fa així es considerarà que desisteix
de la seva petició, i s’arxivarà la sol·licitud sense cap mes tràmit. Els directors/ores o
persones titulars dels centres, trametran les sol·licituds rebudes al Consorci
d’Educació de Barcelona, en el suport informàtic que s’estableixi.

5. Criteris a tenir en compte
Per atorgar els ajuts individuals de menjador es tindran en compte els ingressos
(renda de la unitat familiar 2013) que donaran dret a una puntuació general. Els
ingressos familiars atorgaran entre 1 i 15 punts generals, d’acord amb la taula de
l’apartat 5.
Un cop valorada la puntuació general per renda, es tindrà en compte una puntuació
complementària per les següents situacions específiques que s’utilitzarà per atorgar
l’ajut extraordinari al que es refereix l’apartat 8 d’aquest full informatiu:
-

Per situació de necessitat social greu: 4 punts
Per la condició de família nombrosa de 3 o 4 fills : 1 punt.
Per la condició de família nombrosa de 5 o més fills : 2 punts.
Per la condició de família monoparental: 1 punt.
Per tenir un o més infants en acolliment: 1 punt.
Per la situació de discapacitat d'un o més membres de la unitat familiar (alumne,
pare, mare, tutor, tutora o germans): 1 punt.

6. Documentació que cal adjuntar
6.1. Per acreditar els membres de la unitat familiar que conviuen en un mateix domicili:
a) Pels residents a la ciutat de Barcelona, els membres de la unitat familiar
declarats a la sol·licitud es comprovaran d’ofici a través del Padró Municipal. La
presentació de la sol·licitud implica l’autorització de cadascun dels membres de la
unitat familiar, per tal que el Consorci d'Educació pugui sol·licitar informació a
l’Ajuntament de Barcelona.
b) Les famílies que resideixin fora de la ciutat de Barcelona: certificat de
convivència dels membres de la unitat familiar, emès per l’Ajuntament del municipi de
residència.
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6.2. Per acreditar els ingressos i/o la situació socioeconòmica de la unitat familiar:
a) Els membres de la unitat familiar que hagin presentat declaració de l’IRPF de
l’exercici 2013 no caldrà que consignin els seus ingressos en l’imprès de sol·licitud ja
que aquesta serà comprovada d’ofici per part del Consorci d’Educació de Barcelona
mitjançant consulta a l’Agència Tributària. La presentació de la sol·licitud implica
l’autorització, de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el
Consorci d'Educació de Barcelona pugui sol·licitar a l'Agència Tributària dades
relatives a la renda familiar.
La impossibilitat de comprovar les dades mitjançant l’Agència Tributària per no haver
complimentat correctament les dades requerides en l’imprès de sol·licitud serà motiu
d’exclusió de la convocatòria per manca de compliment dels requisits.
b) En els casos que no s’hagi fet la declaració de la renda 2013 per no tenir obligació
de fer-ho, es tindrà en compte la suma dels rendiments del treball, els rendiments del
capital mobiliari, guanys patrimonials sotmeses a retenció menys les despeses
deduïbles del treball. Totes les dades relatives a rendes de la unitat familiar que es
declarin a la sol·licitud s’hauran d’acreditar documentalment. La no acreditació de les
rendes declarades a la sol·licitud serà motiu d’exclusió de la convocatòria per manca
de compliment dels requisits
Caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d'ingressos de
cadascun dels membres de la unitat de convivència:






Els treballadors, per compte aliè: original i fotocòpia de l'informe de vida laboral
actualitzat, emès per la Seguretat Social i original i fotocòpia dels fulls de salari
corresponents a l'any 2013 (tot l’any).
Els treballadors autònoms o empresaris: declaracions trimestrals de l'IRPF, i
IVA de l’exercici 2013.
Les persones en situació d'atur: certificat del 2013 de l’Oficina de Treball de la
Generalitat, en que consti la quantia anual.
Les persones que percebin la Renda Mínima d'Inserció: certificat acreditatiu de
la quantia percebuda per aquest concepte de l’exercici 2013.
Els pensionistes: certificat acreditatiu de la quantia percebuda per aquest
concepte de l’exercici 2013.

c) En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s’haurà
d’acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada per la
Comissió d’adjudicació.
6.3. Per acreditar les situacions que poden ser objecte de puntuació complementària:
Situació de necessitat social greu de la unitat familiar
a) Les famílies ateses pels serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona per raó
d’una necessitat social greu, hauran d’indicar el centre de serveis socials bàsics on
reben atenció i seguiment, segons la següent relació:
Districte

Centre de Serveis Socials

Adreça

Ciutat Vella
Ciutat Vella
Ciutat Vella

Barceloneta
Casc Antic
Gòtic

Balboa, 11
Passeig Picasso, 4
Correu vell, 5
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Ciutat Vella
Ciutat Vella
Eixample
Eixample
Eixample
Eixample
Eixample
Eixample
Sants-Montjuïc
Sants-Montjuïc
Sants-Montjuïc
Sants-Montjuïc
Les Corts
Les Corts
Sarrià-Sant Gervasi
Sarrià-Sant Gervasi
Gràcia
Gràcia
Gràcia
Horta-Guinardó
Horta-Guinardó
Horta-Guinardó
Horta-Guinardo

Raval Nord
Raval Sud
Fort Pienc
Dreta Eixample
Nova Esquerra Eixample
Sagrada Família
Sant Antoni
Antiga Esquerra Eixample
Poble Sec
Cotxeres de Sants
Numància
La Marina
Les Corts
Maternitat-San Ramón
Sant Gervasi
Sarrià
Coll - Vallcarca
La Vila de Gràcia
Camp d'en Grassot - Gràcia Nova
Carmel
Guinardó
Baix Guinardó - Can Baró
Horta

Horta-Guinardó

Vall d'Hebron (Taxonera)

Nou Barris
Nou Barris
Nou Barris
Nou Barris
Nou Barris
Sant Andreu
Sant Andreu
Sant Andreu
Sant Marti
Sant Marti
Sant Marti
Sant Marti
Sant Marti

Roquetes-Trinitat Nova-Canyelles
Guineueta-Verdun-Prosperitat
Ciutat Meridiana-Torre Baró-Vallbona
Turó de la Peira-Can Peguera
Porta-Vilapicina i Torrellobeta
Franja Besòs
Garcilaso
Sant Andreu
Besòs
Clot - Camp de l'Arpa
Poblenou
St. Martí - Verneda
El Parc - Vila Olímpica
SIAS – Servei d’Inserció Social Passeig
Passeig Pujades 29
Pujades, 29
SASPI-VINCLE C.Pujades, 283
Equips d’Atenció a la Infància i
Carrer Pujades 283
Adolescència (EAIA)
Equip d’atenció a les Dones
Carrer Marie Curie, 16

CIUTAT
CIUTAT
EAD

Carme, 101-109, 2
Carme, 101-109, 1
Antiga carretera d'horta, 1
Pl. Tetuan, 2
Comte Borrell, 305
Mallorca, 425-433
Calàbria, 38
Mallorca, 219, 2
Roser, 15
Carretera de Sants, 79-81
Numància, 7-13
Foneria, 19
Can Bruixa, 7-11
Travessera de les Corts, 122
Arimon, 7
Salvador Mundi, 4 bis
Aldea, 17
Pl. Vila de Gràcia, 2
Pl. Vila de Gràcia, 6 bxs
Santuari, 27
Rda. Guinardó, 113-141
Lepant, 387
Pl. Santes Creus, 8
Av.Cardenal Vidal i
Barraquer,15
Vidal i Guasch, 76-78
Enric Casanovas, 73-77
Av. Rasos de Peguera, 25
La Selva, 61
La Selva, 57
Estadella, 64, 3
Garcilaso, 103, 4
Paixalet, s/n
Rbla. Prim, 87-89, 2
Corunya, 5-7
Pallars, 277, 2
Selva de Mar, 215, 3
Buenaventura Muñoz, 21, 3

b) Les famílies no ateses pels serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona, a
través de la direcció del centre educatiu, un informe social de l'Equip d'Assessorament
Psicopedagògic (EAP) del Districte.
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c) Les famílies ateses pels serveis socials d’altres ajuntaments hauran de
presentar informe específic dels serveis socials acreditant l’existència d’una necessitat
social greu.
Per acreditar altres situacions específiques que donen dret a puntuació
complementària:
a) Família nombrosa: original i fotocòpia del carnet vigent.
b) Monoparentalitat: original i fotocòpia del carnet vigent.
c) Infants en acolliment: original i fotocòpia de la resolució d’acolliment de la Direcció
General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
d) Discapacitat de l’alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans: original
i fotocòpia del certificat que acrediti la discapacitat, emès per un Centre d'Atenció a
Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i Família, o pels
organismes competents d’altres comunitats autònomes.

7. Quina es la quantia de l’ajut que poden obtenir
L’import de cada ajut correspondrà al nombre de dies lectius en què l’alumnat utilitzi de
manera efectiva el servei de menjador escolar. No obstant, tenint en compte el nombre
de sol·licitants i les disponibilitats pressupostàries l’import de cada ajut podrà ser
minorat tant pel que respecta a l’import màxim d’ajut per a cada tipus de modalitat
(ordinari, extraordinari i complementari) com pel que respecta al nombre de dies lectius
objecte de l’ajut.
Ajut ordinari: fins un màxim de 3,00 euros/dia.
Ajut extraordinari: fins un màxim de 6,00 euros/dia
Ajut complementari per minorar el cost del personal dels serveis de menjador i esbarjo
a l’alumnat escolaritzat en centres públics d’educació especial o en unitats de suport a
l’educació especial (USEE): fins un màxim de 5 euros/dia.
- S’atorgarà ajut extraordinari als sol·licitants que hagin obtingut 15 punts generals i 4
punts complementaris.
- S’atorgarà ajut ordinari als sol·licitants que acomplexin els requisits de la
convocatòria i no hagin obtingut l’ajut extraordinari.
- L’ajut complementari per minorar el cost del personal dels serveis de menjador i
esbarjo s’atorgarà
a) a l’alumnat que estigui matriculat en un centre públic d’educació especial
b) a l’alumnat escolaritzat en una USEE que tingui reconegut per un Centre
d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i
Família un grau de minusvalidesa igual o superior al 60% o bé que mitjançant
l’informe de l’EAP del seu Districte acrediti manca d’autonomia pel que fa a
l’alimentació.
En ambdós casos, l’ajut per minorar el cost del personal dels serveis de menjador i
esbarjo es podrà atorgar amb independència de que a l’alumne/a se li hagi adjudicat o
no un ajut ordinari o extraordinari de menjador.
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8. Com es fa el pagament dels ajuts
El pagament dels ajuts es realitzarà directament al centre educatiu de l'alumnat
beneficiari de l'ajut.

9. Normativa aplicable
DOGC Núm. 6633 – 29.5.2014 RESOLUCIÓ del Consorci d’Educació de Barcelona,
per la qual s’aproven les bases per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador
adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i segon cicle d’educació infantil de
centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, i s’obre la
convocatòria per al curs escolar 2014-2015.
NOTA: Per un error en el número de les caselles sobre les que es fa el càlcul de la
renda, s’ha fet una modificació de la convocatòria.
A l’annex 1 apartat 4.3.2 Declarar el nivell de renda familiar, i a l’annex 2 apartat 2.
Criteris de càlcul de la renda anual de la unitat familiar, on diu:
“La quantia es calcularà realitzant les següents operacions amb les quantitats que
figuren a les caselles que s’indiquen de les respectives declaracions de tots els
membres computables de l’IRPF de l’exercici de 2013”:
450 + 452 – 454 + 457 - 459 + 460

Ha de dir:
“La quantia es calcularà realitzant les següents operacions amb les quantitats que
figuren a les caselles que s’indiquen de les respectives declaracions de tots els
membres computables de l’IRPF de l’exercici de 2013”:
361 + 363 – 365 + 368 - 370 + 371
CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució per la qual es dóna publicitat a l’Acord del
Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona de 21 de maig de 2014, pel
qual s’aproven les bases per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a
l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres
educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, i s’obre la convocatòria
per al curs escolar 2014-2015 (DOGC núm. 6633, de 29.5.2014).
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