Full informatiu

Ajuts de menjador escolar
Curs 2018-2019
L’alumnat de P3 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 2018

1. En què consisteixen aquests ajuts de menjador
Són ajuts destinats a l'alumnat escolaritzat en ensenyaments obligatoris o en el segon cicle
d'educació infantil en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics,
al qual no li correspongui la gratuïtat del servei, en el curs 2018-2019.

2. Qui pot sol·licitar aquest ajut
1. Podran optar als ajuts les unitats familiars amb una renda anual no superior al llindar
establert en la convocatòria, calculat en funció del nombre de membres computables de la
unitat familiar.
El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar que es
detallen a continuació:
- Primer adult (sustentadors principals):
9.667,30 €
- Segon adult (sustentadors principals):
4.833,60 €
- Altres adults que integren la unitat familiar diferents dels sustentadors principals:
2.416,80 €
- Per cada nen/a de la unitat familiar:
2.900,20 €
Aquelles sol·licituds que estiguin per sobre d’aquest llindar, constaran com a denegades.
2. L’alumnat beneficiari d’un ajut del fons extraordinari d’emergència social.

3. Requisits
Són requisits indispensables per percebre l’ajut:
-

Utilitzar diàriament el servei de menjador, a excepció d'absència per malaltia o altra
causa degudament justificada.

4. Exclosos
Quedaran exclosos aquells que:
-

Tinguin el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.

-

Estiguin en acolliment residencial. Es considera en acolliment residencial qualsevol
alumne/a que estigui residint en un centre d’acolliment per a infants i adolescents
(CRAE). En canvi, podran participar en la convocatòria els infants que estiguin en
acolliment en família extensa o aliena.

-

Estiguin matriculats en un centre que formi part d’un Projecte Integral per a l’Èxit
Educatiu (PIEE), o bé en un centre que no ofereixi el servei de menjador ni la possibilitat
d’anar a un centre proper.

-

5. Termini de presentació de les sol·licituds (*)
El termini per presentar les sol·licituds i la documentació es farà en dos períodes:

Consorci d’Educació de Barcelona

1

Primer període:
Segon període:

del 13 al 27 de juny de 2018, ambdós inclosos
del 3 al 14 de setembre de 2018, ambdós inclosos

Tanmateix, mitjançant resolució de la gerència del Consorci, s’establirà un període obert de
presentació de sol·licituds per atendre situacions sobrevingudes i per a l’alumnat de nova
incorporació.

6. Com tramitar la sol·licitud
1. Sol·licitud ordinària
Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant els impresos normalitzats que estaran a
disposició de les persones interessades als centres educatius, al web del Consorci
d'Educació de Barcelona
www.edubcn.cat, a I’Oficina d’Atenció del Consorci (Pl.
Urquinaona, 6) i a qualsevol de les Oficines d’Escolarització situades als serveis educatius
dels districtes de Nou Barris (c. Nil, 27 bxs.), Sant Andreu (c. Sant Adrià, 20 , recinte Fabra i
Coats) i de Ciutat Vella (Placeta del Pi,2).
Si l’ajut se sol·licita per a més d’un membre de la família, s’ha de formular en un únic imprès,
sempre i quan l’alumnat estigui matriculat en el mateix centre.
La direcció o persona titular del centre revisarà les sol·licituds, informarà de l’IDALU i
verificarà que s’ha aportat la documentació requerida. Els centres portaran, a la seu central
del Consorci d'Educació de Barcelona o bé a qualsevol de les oficines d’escolarització les
sol·licituds, per tal de mecanitzar i gestionar totes les peticions.
Un cop estiguin totes les peticions introduïdes al sistema s’enviarà un SMS a cada família
per tal d’informar del número de petició que s’ha assignat.
2. Fons extraordinari d’emergència social
L’alumnat beneficiari d’un ajut extraordinari del fons d’emergència social per infants de 0-16
anys de l’Ajuntament de Barcelona, que també vulgui beneficiar-se d’un ajut, haurà
d’informat en el mateix imprès de sol·licitud de l’ajut del fons, d’aquest fet i informar en quin
centre estarà matriculat durant el curs 2018-2019.

7. Criteris a tenir en compte
1. Sol·licitud ordinària
Per atorgar els ajuts individuals de menjador es tindran en compte els llindars de renda,
llindar de volum de negoci, llindar de rendiments patrimonials i llindar de valors cadastrals,
tant de finques urbanes com de finques rústiques de l’exercici 2017, d’acord amb el que
estableix l’article 6.1 de la convocatòria.
Un cop valorada la puntuació general per renda, es tindrà en compte una puntuació
complementària per a les següents situacions específiques que s’utilitzarà per atorgar l’ajut
extraordinari:
- Per la condició de família nombrosa general :
- Per la condició de família nombrosa especial :
- Per la condició de família monoparental general :
- Per la condició de família monoparental especial :
- Per tenir un o més infants en acolliment:
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1’5 punts
3 punts
1,5 punts
3 punts
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- Per la condició de discapacitat de fins a un 33%:
- Per la condició de discapacitat de més d’un 33%:
- Redistribució equilibrada d’alumnat amb NEE:

1’5 punts
3 punts
3 punts

Per la situació de risc social de la unitat familiar:
- Situació de risc social:
- Situació de risc social greu:

10 punts
15 punts

2. Fons extraordinari d’emergència social
Els adjudicataris d’un ajut del Fons extraordinària d’emergència social, no caldrà que
informin cap altra documentació complementària.

8. Documentació que cal adjuntar (Exclusivament per a les sol·licituds
ordinàries)
1. Per acreditar els membres de la unitat familiar que conviuen en un mateix domicili
Els membres de la unitat familiar declarats a la sol·licitud es comprovaran d’ofici a través del
Padró Municipal.
2. Per acreditar els ingressos i/o la situació socioeconòmica de la unitat familiar
La renda es calcularà en funció dels ingressos subjectes a IRPF de l’exercici 2017. No
caldrà que ho consignin en l’imprès de sol·licitud ja que aquesta informació serà
comprovada d’ofici per part del Consorci d’Educació de Barcelona mitjançant consulta a
l’Agència Tributària.
Els beneficiaris d’una pensió pública de la Seguretat Social no caldrà que ho consignin a la
sol·licitud ja que aquesta informació es comprovarà d’ofici.
En el cas que algun membre de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés no subjecte a
l’IRPF, caldrà aportar la documentació que correspongui, referida a l’exercici de l’any 2017.
- Renda garantida de ciutadania (RGC): Document acreditatiu i el seu import.
- Renda mínima d’inserció (RMI): Document acreditatiu i el seu import.
- Treballadores de la llar: Bases de cotització i vida laboral.
- En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s’haurà
d’acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada.
4. Per acreditar les situacions que poden ser objecte de puntuació complementària
Situació de risc social de la unitat familiar
A. Les famílies ateses pels serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona per raó de
risc social, hauran d’indicar el centre de serveis socials bàsics on reben atenció i
seguiment, segons la següent relació:
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Districte

Centre de Serveis Socials

Adreça actual

Ciutat Vella

CSS Barceloneta

Balboa, 11

Ciutat Vella

CSS Casc Antic

Passeig Picasso, 4

Ciutat Vella

CSS Gòtic

Correu Vell, 5

Ciutat Vella

CSS Raval Nord

Carme, 101-109, 2

Ciutat Vella

CSS Raval Sud

Carme, 101-109, 1

Eixample

CSS Fort Pienc

Carretera Antiga d'Horta, 5

Eixample

CSS Dreta Eixample

Pl. Tetuan, 2

Eixample

CSS Nova Esquerra Eixample

Comte Borrell, 305

Eixample

CSS Sagrada Família

Mallorca, 425-433

Eixample

CSS Sant Antoni

Calàbria, 38

Eixample

CSS Antiga Esquerra Eixample

Mallorca, 219, 2

Sants-Montjuïc

CSS Poble Sec

Roser, 15

Sants-Montjuïc

CSS Cotxeres de Sants

Carretera de Sants, 79-81

Sants-Montjuïc

CSS Numància

Numància, 7-13

Sants-Montjuïc

CSS La Marina

Foneria, 19

Les Corts

CSS Les Corts

Can Bruixa, 7-11

Les Corts

CSS Maternitat-San Ramón

Travessera de les Corts, 122

Sarrià-Sant Gervasi CSS Sant Gervasi

Arimon, 7

Sarrià-Sant Gervasi CSS Sarrià
CSS La Salut- El Coll- Vallcarca i Els
Gràcia
Penitents
Gràcia
CSS La Vila de Gràcia

Salvador Mundi, 4 bis

Gràcia

CSS Camp d'en Grassot - Gràcia Nova

Alegre de Dalt, 5

Horta-Guinardó

CSS Carmel

Santuari, 27

Horta-Guinardó

CSS Guinardó

Rda. Guinardó, 113-141

Horta-Guinardó

CSS Baix Guinardó - Can Baró

Lepant, 387

Horta-Guinardo

CSS Horta

Pl. Santes Creus, 8

Horta-Guinardó

CSS Vall d'Hebron

Av. Cardenal Vidal i
Barraquer, 45

Nou Barris

CSS Roquetes-Trinitat Nova-Canyelles

Vidal i Guasch, 76-78

Nou Barris

Enric Casanovas, 73-77

Nou Barris

CSS Guineueta-Verdun-Prosperitat
CSS Ciutat Meridiana-Torre BaróVallbona
CSS Turó de la Peira-Can Peguera

La Selva, 61

Nou Barris

CSS Porta-Vilapicina i Torrellobeta

La Selva, 57

Sant Andreu

CSS Franja Besòs

Estadella, 64, 3

Nou Barris

Sargelet, 2
Pl. Vila de Gràcia, 2

Av. Rasos de Peguera, 25

Sant Andreu

CSS Garcilaso

Garcilaso, 103, 4

Sant Andreu

CSS Sant Andreu

Paixalet, s/n

Sant Marti

CSS Besòs

Rbla. Prim, 87-89, 2

Sant Marti

CSS Clot - Camp de l'Arpa

Corunya, 5-7

Sant Marti

CSS Poblenou

Pallars, 277, 2

Sant Marti

CSS St. Martí - Verneda

Pl. Eduard Torroja, 17

Sant Marti

CSS El Parc - Vila Olímpica

Buenaventura Muñoz, 21, 3

EAIA Casc Antic

EAIA Casc Antic

Comerç, 5
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EAIA Gòtic i
Barceloneta

EAIA Gòtic i Barceloneta

Mirallers, 1

EAIA Raval Nord

EAIA Raval Nord

Nou de la Rambla, 45

EAIA Raval Sud

EAIA Raval Sud

Nou de la Rambla, 45

EAIA Eixample

EAIA Eixample

Pl. Tetuan, 2

EAIA Sants‐Montjuïc

EAIA Sants‐Montjuïc

Paral∙lel, 196

EAIA Les Corts ‐
Sarrià‐Sant Gervasi

EAIA Les Corts ‐ Sarrià‐Sant Gervasi

Travessera de les Corts, 122

EAIA Gràcia

EAIA Gràcia

Mare de Déu de la Salut, 87

EAIA Horta‐Guinardó EAIA Horta‐Guinardó

Marina, 343

EAIA Nou Barris

EAIA Nou Barris

Vidal i Guasch, 76‐78

EAIA Sant Andreu

EAIA Sant Andreu

Segadors, 2

EAIA Sant Martí

EAIA Sant Martí

Corunya, 5‐7

SIS – Servei d'Inserció
SIS – Servei d'Inserció Social Passeig Pujades,
Social Passeig
29
Pujades, 29

Passeig Pujades 29

SARA ‐ Equip
SARA ‐ Equip d'Atenció a les Dones
d'Atenció a les Dones

Carrer Marie Curie, 16

SISFA rom (Servei
d'Inserció Social
Famílies Romaneses)
(antic SASPI)

Gv Corts Catalanes, 958

SISFA rom (Servei d'Inserció Social Famílies
Romaneses) (antic SASPI)

B. Les famílies ateses pels serveis socials d'altres ajuntaments hauran de presentar
informe específic dels serveis socials acreditant quin tipus de risc social presenta.
Altres situacions específiques que donen dret a puntuació complementària:
- Família nombrosa: es comprovarà d’ofici, sempre i quan sigui de Catalunya, en cas
contrari s’haurà d’acreditar.
- Família Monoparental: es comprovarà d’ofici.
- Infants en acolliment: original i fotocòpia de la resolució d’acolliment de la DGAIA.
- Discapacitat: es comprovarà d’ofici, sempre i quan sigui de Catalunya, en cas contrari
s’haurà d’acreditar.

8. Deduccions de la renda familiar.
1. El cinquanta per cent dels ingressos aportats per qualsevol dels membres computables
de la família diferents dels sustentadors principals.
2. La quantitat de 800€ per cada germà o germana, incloent-hi la persona sol·licitant que
convisqui en el domicili familiar, quan acrediti la condició de família monoparental.
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9. Quina és 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: 3 €/dia
La renda familiar anual es calcularà en base als ingressos de l’exercici 2017 i en relació amb
el nombre de membres de la unitat familiar. Si no supera aquest llindar, es concedirà un ajut
de fins a 3 euros.
-

Primer adult (sustentadors principals): 9.667,30 €
Segon adult (sustentadors principals): 4.833,60 €
Altres adults que integren la unitat familiar diferents dels sustentadors
principals: 2.416,80 €
Per cada nen/a de la unitat familiar: 2.900,20 €

Ajut Extraordinari: 6€/dia
1. El llindar de renda és el 60% de l’establert per a l’obtenció d’un ajut del tram garantit
de 3€ i acreditar una puntuació igual o superior a 15 punts d’acord amb el que
s’indica entre els punts 6.2 i 6.3 de la convocatòria. (*)
Si la renda familiar anual, calculada d’acord amb el que s’estableix a la
convocatòria, no supera aquest llindar i s’assoleix la puntuació mínima establerta en
el punt 6.3, s’atorgarà un ajut de 6€ del cost del servei de menjador. (*)
2. Per a l’alumnat amb una discapacitat acreditada superior o igual al 60%, el llindar de
renda és de 2,5 vegades a l’establert per a l’obtenció d’un ajut del tram garantit de
3€. (*)
També és tindran en compte els llindars de volum de negoci, de rendiments patrimonials i de
valors cadastrals tant de finques urbanes com rústiques.
També podran ser beneficiaris d’un ajut de 6€:
- Aquells infants adjudicataris d’un ajut del fons extraordinari d’emergència social, de
l’Ajuntament de Barcelona.
- L’alumnat amb necessitats educatives derivades de situacions econòmiques i
socioculturals especialment desfavorides, amb dictamen individual.
- L’alumnat pertanyent a famílies beneficiaries d’una renda mínima d’inserció (RMI).
- L’alumnat pertanyent a famílies beneficiaries d’una renda garantida de ciutadania (RGC).
- L’alumnat que formi part del programa d’Instituts a Temps Complert (ITC).
Ajut complementari: 5€/dia
Aquest ajut, que es per minorar el cost del personal dels serveis de menjador i esbarjo,
s’atorgarà a:
- L’alumnat que estigui matriculat en un centre públic d’educació especial.
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-

L’alumnat escolaritzat en una unitat que dóna Suport Intensiu a l’escola inclusiva (SIEI)
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’Equip d’assessorament i orientació psicopedagògica
(EAP) del seu Districte acrediti manca d’autonomia pel que fa a l’alimentació.
En tots els casos, l’ajut per minorar el cost del personal del servei de menjador i esbarjo es
podrà atorgar amb independència de que a l’alumne/a se li hagi adjudicat o no un ajut
ordinari, extraordinari o de qualsevol dels col·lectius adjudicataris d’un fos d’emergència
social.

9. Com es fa el pagament dels ajuts
El pagament dels ajuts es realitzarà directament al centre educatiu de l'alumnat beneficiari
de l'ajut.

10. Normativa aplicable
DOGC Núm. 7636 - 6.6.2018 RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l'Acord del Consell de
Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona de 31 de maig de 2018, 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, per al curs escolar 2018-2019.
(*) Pendent de publicació de la convocatòria.
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