
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona pel qual s'aproven 
les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a 
l'alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments del segon cicle 
d’educació infantil,  d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, en centres 
educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics. 

 

Document sotmès a la consideració del Consell de Direcció en la sessió del dia 13 d’abril de 2021 

  



 

Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona pel qual s'aproven les bases 
reguladores per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat escolaritzat 
en qualsevol dels cursos dels ensenyaments del segon cicle d’educació infantil,  d’educació 
primària i d’educació secundària obligatòria, en centres educatius de la ciutat de Barcelona 
sufragats amb fons públics. 

 
El Decret 160/1996, de 14 de maig (DOGC núm. 2208, de 20.5.1996), pel qual es regula el servei 
de menjador escolar als centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament, 
estableix en el seu article 21 la possibilitat que les administracions públiques puguin atorgar ajuts 
de menjador per a l'alumnat que ho sol·liciti i al qual no li correspongui la gratuïtat del servei. 

La Carta municipal de Barcelona, aprovada per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, va crear el 
Consorci d'Educació de Barcelona com un ens associatiu, entre la Generalitat de Catalunya i 
l'Ajuntament de Barcelona, per a la gestió conjunta de les funcions, les activitats i els serveis en 
matèria educativa a la ciutat de Barcelona. El Decret 84/2002, de 5 de febrer, que aprova els 
estatuts del Consorci d'Educació estableix a l'article 3,2 i) que el Consorci serà competent en la 
reglamentació i la gestió, entre altres, del servei de menjador escolar. L'acord de Govern 
GOV/74/2007, de 15 de maig de 2007, va fer efectiva l'assumpció d'aquesta competència. 

Vista la RESOLUCIÓ EDU/463/2021, de 17 de febrer, per la qual es determina el preu màxim de la 
prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament 
d'Educació i el preu de l'ajut individual de menjador escolar per a l'alumnat escolaritzat fora del 
seu municipi de residència en centres educatius privats concertats i municipals, d'acord amb la 
planificació feta al mapa escolar, per al curs escolar 2021-2022. 

Atès el document aprovat el passat 2 de març de 2021 per la Direcció  general d’Atenció a la 
Família i Comunitat Educativa del Departament d’Educació on es fixen els criteris per a 
l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l’alumnat d’ensenyaments 
obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb 
fons públics per al curs escolar 2021-2022. 

D'acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre, i d'acord amb allò que disposa l'article 12 e) del Decret 84/2002, de 5 de febrer, 
esmentat. 

El Consell de Direcció, en ús de les seves funcions i facultats, 

ACORDA 

1. Aprovar les bases reguladores per a la concessió d'ajuts individuals de menjador per atendre 
necessitats d'origen socioeconòmic, adreçats a l'alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos dels 
ensenyaments del segon cicle d’educació infantil,  d’educació primària i d’educació secundària 
obligatòria, en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics. 

2. Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

3. L'òrgan resolutori d'aquest procediment és la Gerent del Consorci d'Educació. Les resolucions 
d'atorgament dels ajuts es faran públiques al web del Consorci d'Educació de Barcelona i es 
trametran als directors i directores o persones titulars dels centres educatius concernits, als 
efectes de la seva difusió al tauler d'anuncis de cadascun dels centres. 

Barcelona, 13 d’abril de 2021  



 

Bases reguladores per a la concessió d'ajuts individuals de menjador per atendre necessitats 
d'origen socioeconòmic, adreçats a l'alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos dels 
ensenyaments del segon cicle d’educació infantil,  d’educació primària i d’educació secundària 
obligatòria, en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics. 
 
  
1. Objecte de la Convocatòria 
 
L'objecte d'aquestes bases és la regulació de l'atorgament d'ajuts individuals de menjador 
adreçats a l'alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments del segon cicle 
d’educació infantil,  d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, en centres educatius 
de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics, durant el curs corresponent a la 
convocatòria, al qual no li correspongui la gratuïtat del servei. 
 
Així mateix aquest ajut pretén ser una eina pensada per donar suport als col·lectius més 
vulnerables, de manera que afavoreixi la seva integració, els ajudi a superar les desigualtats i en 
general, faciliti la cohesió social, perquè tots aquests elements són indispensables per aconseguir 
una escolaritat satisfactòria. 
 
2. Beneficiaris 
 
Poden ser beneficiaris els alumnes matriculats en un centre educatiu de la ciutat de Barcelona 
sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol del cursos de segon cicle d’educació infantil 
i d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria, sempre i quan no els 
pertoqui la gratuïtat del servei i compleixin els requisits establerts.  
 
  
2.1 Requisits Generals 
 
Podrà sol·licitar l’ajut de menjador escolar els pares, mares, tutors legals o persona encarregada 
de la guarda i protecció de l'alumnat que reuneixi els següents requisits:  
 

 Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics en qualsevol dels cursos 
dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris, durant 
el curs corresponent a la convocatòria.  

 No tenir dret al servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.  

 No estar matriculats en un centre que no ofereixi el servei de menjador escolar ni la 
possibilitat d’anar a un centre proper. 

 No estar en acolliment residencial. S’entén per acolliment residencial qualsevol alumne 
que estigui en un centre residencial d’acció educativa (CRAE). En canvi, poden ser 
beneficiaris els alumnes que estiguin en acolliment en família extensa o aliena.  

 No superar els llindars establerts en la convocatòria. 

 Fer ús del menjador escolar, de forma habitual. 

 Per la naturalesa de l’ajut i l’especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de 
beneficiari no cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l’article 13.2 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 
2.2 Sol·licituds, documentació i terminis 
 



 

Les sol·licituds es formalitzaran de la forma i amb els formularis que estableixi la convocatòria i 
estaran a disposició de les persones interessades als centres educatius, al web del Consorci 
d'Educació de Barcelona www.edubcn.cat, i a les oficines d’atenció del Consorci. 
 
Si l'ajut se sol·licita per a més d'un membre de la família, es sol·licitarà en un únic formulari sempre 
que l'alumnat estigui matriculat en el mateix centre. 
 
Les sol·licituds es lliuraran de la forma i en els períodes que estableixi la convocatòria.  
 
No es tramitaran les sol·licituds que no continguin degudament complimentat i signat el model 
de sol·licitud 
 
Caldrà adjuntar a la sol·licitud la documentació que la convocatòria estableixi per a cada cas. 
 
El termini per la presentació de les sol·licituds quedarà fixat en la convocatòria, establint-se un o 
dos períodes inicials i un període obert al llarg del curs per atendre alumnes nouvinguts i / o 
situacions sobrevingudes. 
 
A la sol·licitud caldrà declarar el nombre de membres de la unitat familiar que convivien en el 
mateix domicili en data 31 de desembre de l'any al que fa referència la convocatòria, indicant 
nom, cognoms i NIF/NIE de cada un d'ells. 
 
2.3 Unitat familiar 
 
Es consideren membres computables per al càlcul de la renda familiar: els progenitors, si escau, 
el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el sol·licitant, els germans 
solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de 
l'any utilitzat en el càlcul de la renda familiar, o els de més edat, quan es tracti de persones amb 
discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva 
residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent. 
 
En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que 
no convisqui amb el sol·licitant de la beca. No obstant això, tindrà la consideració de membre 
computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual 
s’inclourà dins del còmput de la renda familiar. 
 
En cas de que algú membre de la unitat familiar no convisqui en el domicili i estigui al volant de 
convivència, caldrà adjuntar còpia de la corresponent sol·licitud de baixa, a la sol·licitud d’ajut de 
menjador. 
 
En els casos de violència masclista caldrà actuar atenent al que s’estableixen en els articles 33, en 
relació a la identificació de les situacions de violència masclista, i 48, en relació al tractament 
d’ajuts escolars , de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, de dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, (DOGC Núm. 5123- 2.5.2008) 
 
En casos de custòdia compartida s’ha d’incloure l’altre sustentador amb el/la que es comparteix 
la custòdia. Així, en aquest supòsit es consideraran com a membres de la unitat familiar únicament 
els ex cònjuges i els fills comuns. En el cas que només el necessiti un dels progenitors/es, es podrà 
valorar la renda del progenitor/a sol·licitant i nomes li correspondrà un ajut pels dies de custòdia 
que estableixi el conveni regulador. 
 

http://www.edubcn.cat/
http://www.edubcn.cat/


 

3. Quantia dels ajuts 
 
Les quanties dels ajuts seran les següents : 
 
Ajut ordinari: Aquest ajut ordinari serà del percentatge que marqui la convocatòria respecte del 
preu màxim de menjador establert pel Departament d’Educació. Les famílies només hauran de 
pagar el percentatge restant, sigui quin sigui el preu del menjador del centre.  
 
Ajut extraordinari: Els alumnes que rebin aquest ajut extraordinari es considera que tenen el 
menjador gratuït, sigui quin sigui el preu del menjador, fins i tot en els centres concertats. 
 
L’ajut extraordinari s'atorgarà a aquells sol·licitants els quals, els ingressos de la seva unitat 
familiar, no superin els llindars i obtinguin la puntuació establerta per criteris socials, que s'indica 
a la convocatòria. 
 
L’ajut ordinari s'atorgarà als sol·licitants que complexin els requisits de la convocatòria i no hagin 
obtingut l'ajut extraordinari. 
 
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 i extraordinari ) com pel que respecta 
al nombre de dies lectius objecte de l'ajut. 
 
4. Procediment, proposta d’adjudicació i notificació dels ajuts 
 
El Consorci farà les consultes a les administracions publiques implicades per tal de realitzar les 
comprovacions de dades necessàries per la valoració de les sol·licituds i poder fer l’adjudicació. 
 
Es faculta a la Gerència del Consorci d'Educació de Barcelona per adjudicar els ajuts objecte 
d'aquestes bases mitjançant resolució, previ informe-proposta de la Direcció d’Atenció a la 
Comunitat Educativa. 
 
La resolució de la Gerent contindrà un annex: 
 
Annex. Relació de sol·licituds, per ordre de codi. En el cas que siguin admeses amb indicació del 
tipus d'ajut atorgat i si han estat denegades amb indicació del motiu de la denegació. 
 
La resolució de l’atorgament o denegació de l’ajut, que posarà fi a la via administrativa, serà 
publicada al web del Consorci d’Educació de Barcelona, , de conformitat amb el que disposa 
l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, sens perjudici de la comunicació que es realitzarà als sol·licitants i als 
centres docents. 
 
5. Baixes, traspassos, renúncies i revocacions  
 
5.1. Les direccions o persones titulars dels centres podran proposar al Consorci d'Educació de 
Barcelona la baixa: 
 
5.1.1 Quan un/a alumne/a no assisteixi al menjador durant 15 dies consecutius sense causa 
justificada. 



 

 
5.1.2. Quan un/a l'alumne/a beneficiari/ària de l'ajut causi baixa al centre. No obstant, si 
l'alumne/a causa baixa per matricular-se a un altre centre de la ciutat de Barcelona sufragat amb 
fons públics, l'ajut o, si s'escau, la part que no hagi estat consumida, serà traspassat pel centre on 
estava matriculat al nou centre, sempre i quan el canvi de centre hagi estat informat positivament 
per la Inspecció Educativa i/o autoritzat per la Comissió de garanties d'admissió corresponent. 
 
5.2 L'alumnat provinent d'un altre centre educatiu de fora de Barcelona ciutat, amb un ajut 
menjador concedit al seu Consell Comarcal, podrà obtenir d'ofici el mateix ajut a partir del dia que 
s'han matriculat al nou centre de Barcelona. 
 
La presentació de la sol·licitud implica l’autorització per tal de que el Consorci d’Educació de 
Barcelona pugui traslladar la documentació necessària a altres Consells receptors, en el cas que 
hi hagi un trasllat de l’alumne/a. 
 
5.3. Els alumnes beneficiaris poden renunciar a l’ajut mitjançant una instància adreçada al 
Consorci d’Educació de Barcelona. 
 
5.4. Són causes de revocació total o parcial de l'atorgament de l'ajut, les quals, si s'escau, poden 
donar lloc al reintegrament de les quantitats percebudes indegudament, amb els interessos 
corresponents, les que preveuen els articles 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i 99 i següents del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com l'incompliment de les condicions 
establertes en aquestes bases. 
 
6. Compatibilitat  i compactació dels ajuts 
 
Els ajuts convocats són compatibles amb qualsevol altre que es pugui rebre, per a la mateixa 
finalitat, d’altres entitats o persones públiques i privades. En cap cas, l’import dels ajuts 
concurrents no pot superar el cost de la despesa realitzada. 
 
Les famílies amb un ajut ordinari podran optar per pagar la diferència amb el preu del menjador i 
que els alumnes es quedin a dinar cada dia al centre o podran demanar a la Direcció, de manera 
excepcional, la compactació de l'ajut ordinari en períodes setmanals (mínim 3 dies per setmana). 
No es podrà autoritzar la compactació de l'ajut en períodes mensuals. La Direcció del centre haurà 
d'emetre un informe justificatiu que restarà en l'expedient del corresponent ajut i comunicar-ho 
al Consorci d'Educació de Barcelona. 
 
7. Justificació i pagament dels ajuts 
 
7.1. Per a cada pagament, s'enviarà una relació de l'alumnat beneficiari amb l'import. Tant mateix, 
un cop s'hagi ingressat la totalitat dels ajuts, els centres rebran una relació d'aquest alumnat per 
a que, els tutors legals, signin i per tant acreditin el coneixement conforme han rebut la totalitat 
de l'import consumit de l'ajut. 
 
Finalment, s'enviarà, a cada centre educatiu, un certificat amb la relació tant dels pagaments, com 
de les baixes, traspassos i recursos que s'hagin produït. Aquest document s'haurà de retornar 
signat al Consorci d'Educació de Barcelona. 
 
7.2. El pagament dels ajuts s'efectuarà directament al centre educatiu de l'alumnat beneficiari de 
l'ajut. 



 

 
7.3. El pagament dels ajuts concedits s'efectuarà d'acord amb el que estableix la convocatòria. 
 
8. Caràcter de la despesa 
 
La despesa que comporta l'atorgament d'aquests ajuts no té caràcter recurrent i, en tot cas, les 
convocatòries futures restaran sotmeses a les disponibilitats pressupostàries. 
 
9. Control de l'adjudicació dels ajuts i modificació de la resolució 
 
9.1. La persona beneficiaria haurà de permetre que, els serveis administratius del Consorci 
d'Educació de Barcelona, comprovin, pels mitjans que considerin oportuns, que la documentació 
presentada acreditativa de la situació socioeconòmica és certa demanant, si es s'escau, 
documentació complementària. Tanmateix podran demanar als centres, on hi hagi alumnat 
beneficiari d'un ajut de menjador, aquella documentació que es consideri adient per a comprovar 
l'ús real dels ajuts, i que les quantitats atorgades s'apliquen a les finalitats establertes als apartats 
1 i 2. 
 
9.2. D'acord amb el que preveuen les bases reguladores, l'òrgan que atorga l’ajut té la facultat de 
revisar els ajuts concedits i modificar la resolució o l'acord de concessió en el cas que les 
condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció s'alterin o en cas 
d'obtenció concurrent d'altres ajuts o subvencions. 
 
10. Sancions 
 
En cas d'incompliment de les obligacions que preveuen les bases reguladores, resultarà d'aplicació 
el règim sancionador previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i al 
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre, si aquest incompliment és constitutiu d'infracció d'acord amb la legislació 
esmentada, amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció. 
 
11. Autoritzacions  
 
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 obtenir d’altres administracions 
públiques la informació que resulti necessària per a la determinació, coneixement i comprovació 
de totes les dades d’identificació, situacions personals, de residència, acadèmiques i familiars, així 
com la renda i patrimoni familiar necessaris per a la resolució de la sol·licitud de beca.  
 
Aquells membres que formin part de la unitat familiar i que no s’hagin inclòs a la sol·licitud, però 
que són rellevants per considerar-se components de la unitat familiar, s’inclouran d’ofici per 
poder sol·licitar a l’Agència Tributaria les dades relatives a la renda i patrimoni familiar , i efectuar 
consultes a d’altres administració públiques, per a la resolució de la sol·licitud de l’ajut de 
menjador. 
 
Aquest dret dels ciutadans es fonamenta i s'ajusta al previst a l'article 6.2.b) de la Llei 11/2007, 
d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i a l'article 2 del Reial Decret 167/2009, de 6 
de novembre, que desenvolupa parcialment l'esmentada Llei i l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques que regula 
l'aportació de documents per part dels interessats. 
 



 

La presentació de la sol·licitud implica autorització per tal que el Consorci d’Educació de Barcelona 
pugui traslladar la documentació necessària a altres Consells Comarcals receptors, en el cas que 
hi hagi un trasllat d’alumne, així com l’acceptació de la subvenció que en el seu cas s’atorgui 
figurarà implícita en l’escrit de sol·licitud.  
 
Tanmateix, la presentació de la sol·licitud implica l'autorització al Consorci d'Educació de 
Barcelona a compartir, amb l'Institut Municipal de Serveis Social de l'Ajuntament de Barcelona i 
amb el Departament  d’Educació, les dades que siguin precises per la gestió i resolució de la 
convocatòria, així com per la prestació de serveis complementaris d'acord amb la competència 
d'aquestes administracions. 
 
Així mateix, la presentació de la sol·licitud implica l’autorització en cas d’atorgament de l’ajut, a 
que el pagament de l’import derivat de la utilització del servei es realitzi a l’escola que en gestiona 
el servei. 
 
12. Protecció de dades 
 
En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els 
beneficiaris i entitats col·laboradores han de complir amb el Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel 
qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016) 
i subsidiàriament Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals. 
 
 
 
 


