NOTA DE PREMSA

Barcelona segueix augmentant la dotació dels
ajuts menjador pel curs 2010-2011
•

Barcelona comptarà per al proper curs amb una dotació inicial de 8
milions d’euros, un 2% més que el curs 2009-2010 i un 14,35% més
que el curs 2008-2009.

•

S’incrementa el llindar econòmic mínim i les famílies que poden
sol·licitar-los.

•

Seguint la línia dels darrers anys, la convocatòria del curs 20102011 pretén garantir l’atorgament dels ajuts de menjador a les
famílies que ho necessiten.

•

Els ajuts de menjador formen part del conjunt de beques que
gestiona el Consorci d’Educació de Barcelona.

El 22 de juny s’ha tancat el període en què l'alumnat de P-3 a 4t d'ESO dels
centres públics i concertats de la ciutat pot sol·licitar l'ajut individual de
menjador per al proper curs a la seva escola o institut.
En la línia de la convocatòria de l’any passat, de cara al curs 2010-2011 els ajuts de
menjador pretenen atendre a les famílies de la ciutat amb menors rendes i, en
particular, a aquelles que han vist empitjorada la seva situació de forma sobrevinguda
com a conseqüència de la crisi econòmica.
La renda familiar, el criteri bàsic d’atorgament de l’ajut
La renda familiar i el nombre de membres de la unitat familiar i, molt
especialment, la situació de necessitat social , són els criteris principals que es
tenen en compte per atorgar els ajuts de menjador. Com a novetat, en la
convocatòria del curs 2010-2011 també permetran obtenir puntuació les
condicions de monoparentalitat o de família nombrosa, la situació de l’infant en
acolliment o l’existència de membres afectats per alguna discapacitat, fins ara
criteris complementaris.
Amb l’objectiu d’atendre les possibles circumstàncies sobrevingudes de les famílies
com a conseqüència de la crisi econòmica en la convocatòria del curs 2009-2010 es
van posar en marxa un conjunt de novetats que es mantenen en la convocatòria
d’enguany:
•

Segons la situació de la renda familiar l’ajut de menjador pot ser parcial (3,00
euros/dia) o ordinari (4,00 euros/dia). En circumstàncies amb risc d’exclusió
alta o severa, les famílies beneficiàries d’ajuts de 4 euros podran rebre un
complement extraordinari de l’ajut concedit.
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•

Les famílies poden sol·licitar l’ajut en base als ingressos familiars actuals, si
aquests són manifestament inferiors als declarats en la declaració de la renda
de l’any anterior.

•

Igualment, un cop finalitzat el període inicial per sol·licitar l’ajut s’obrirà un
segon període fins a la finalització del curs escolar 2010-2011 per atendre les
sol·licituds d’alumnat ja escolaritzat derivades de circumstàncies sobrevingudes
durant el curs en la situació econòmica familiar, d’alumnat de nova incorporació
i de sol·licituds formulades en el període inicial que hagin quedat en llista
d’espera.

Puja el llindar econòmic per poder sol·licitar l’ajut
Una novetat important de la convocatòria pel proper curs és l’increment del llindar
econòmic de la renda familiar per sobre del qual no es pot sol·licitar l’ajut de menjador,
que passa de 5.583 euros per càpita a 5.800 euros el proper curs. Això augmentarà el
nombre de famílies de la ciutat que podran demanar-lo.
Els ajuts es concedeixen baremant les sol·licituds, amb una escala d’1 a 15 punts, de
manera que a una renda per càpita de 5.800 euros li correspondria 1 punt, i a l’altre
extrem, una renda de 2.320 euros obtindria la màxima puntuació: 15 punts.

S’incrementa la dotació a 8 milions d’euros pel curs 2010-2011
El Consorci d’Educació de Barcelona gestiona els ajuts de menjador individual des del
curs 2008-2009 a través d’una convocatòria única a la ciutat. Els curs 2009-2010 s’han
concedit 12.619 ajuts de menjador escolar per un import total de 7.836.111 euros, que
han aportat la Generalitat de Catalunya (4.774.986 €) i l’Ajuntament de Barcelona
(3.061.125€).
La convocatòria del curs 2010-211 està dotada amb un pressupost inicial de 8.000.000
euros. Tant l’Ajuntament de Barcelona, que els darrers anys ha fet una aportació
pressupostària per complementar l’aportació de la Generalitat, com el Departament
d’Educació, han prioritzat les polítiques d’ajuts de menjador per promoure una major
cobertura a les famílies que ho necessiten. En els darrers cursos, l’increment
pressupostari progressiu ha permès, any rere any, ampliar els ajuts per atendre al
màxim de famílies que els necessiten, passant dels 8.250 ajuts concedits el curs 20072008 als 12.619 que s’han atorgat en el curs actual 2009-2010.
Comparativa de dades globals

2007-2008
IMPORT TOTAL
AJUTS ATORGATS
INCREMENT CURS
ANTERIOR

4.635.640€
8250

2008-2009
6.974.770€
11.419
+ 50%

2009-2010
7.836.111€
12.619*
+12,35%

2010-2011
8.000.000€

+2%

* De les 14.120 sol·licituds presentades amb dret a demanar ajut (per sobre del llindar
econòmic establert) l’han obtingut 12.619, una xifra que representa el 89,4 % de les sol·licituds.
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Ajuts menjador curs 2009-2010 per districtes

Districte
Ciutat Vella
Eixample
Sants-Montjuïc
Les Corts
Sarrià- Sant Gervasi
Gràcia
Horta-Guinardó
Nou Barris
Sant Andreu
Sant Martí
Fora de Barcelona
TOTAL

Sol·licituds*
1.966
1.132
1.800
357
457
683
1.675
2.377
1.460
2.171
42
14.120

Atorgats
1.800
986
1.613
317
419
617
1.465
2.100
1.322
1.938
42
12.619

* Sol·licituds presentades amb dret a demanar ajut (per sobre del llindar econòmic establert)

Altres ajuts i beques
Els ajuts de menjador formen part del conjunt de beques que el Consorci d’Educació
gestiona a la ciutat de Barcelona. Un cop l’any publica una resolució única mitjançant
la qual s'aproven les bases que regulen el procediment per a la concessió de diverses
subvencions i ajuts que permeten minorar el cost que les famílies han d’assumir per
serveis o activitats a les escoles.

Subvencions a les AMPES
El gruix més important d’aquestes subvencions i ajuts correspon a les subvencions a
les AMPA que s’atorguen per les principals activitats i serveis que aquestes organitzen
durant el curs escolar: les activitats extraescolars, l'activitat Escoles obertes el juny i/o
setembre i el febrer i/o març i el servei d’acollida matinal.

Comparativa ajuts Escoles Obertes

2008-2009
Import total
TOTAL AMPES
AMPES juny
Alumnes
AMPES setembre
Alumnes

74.279,10 €
62
58
3.714
45
2.479

2009-2010

diferència

2010

75.765,00 €
74
73
5.302
64
4.081

325,87 €
12
15
1.588

172.200€

1.602
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Comparativa ajuts Activitats Extraescolars
Modalitat 1
AMPA
Import Total

2007-2008
86
337.260 €

2008-2009
148
755.860 €

2009-2010
177
686.700 €

Modalitat 3
AMPA

2007-2008
26

2008-2009
37

Import Total

14.840 €

40.380 €

2009-2010
58
pendent
resolució

2010-2011
726.500€

80.000€

Font: Institut Municipal d’Educació

Comparativa ajuts acollida matinal

Sol·licituds
Adjudicades
Alumnes
Import subvenció

2008-2009
116
116
4.681
265.000,00 €

2009-2010
139
132
5.354
262.500,00 €

2010-2011

367.500€

Subvencions per participar a les convivències escolars
Per altra banda, des del Consorci d’Educació també es gestionen les subvencions a
l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de condicions personals per
discapacitats psíquiques, motrius o sensorials per fomentar la seva participació en les
convivències escolars organitzades per les escoles.
Comparativa ajuts convivències NEE

Total centres adjudicats
Import total

2008-2009
60
119.000€

2009-2010
pendent
121.170€

Barcelona, 23 de juny de 2010
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