
 
  

 
 
 

CIRCULAR SOBRE ELS AJUTS DE MENJADOR PER AL CURS 2018-2019 
 
El Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona ha aprovat els criteris de 
la convocatòria d’ajuts de menjador per al curs 2017-2018. Per a coneixement de les 
famílies, a continuació s’indiquen el calendari de la convocatòria, la quantia dels ajuts i 
els criteris d’adjudicació. 
 

CALENDARI 
 

Termini  presentació sol·licituds 1r període:  del 13 al 27 de juny 
Termini  presentació sol·licituds 2n període: del 3 al 14 de setembre 

 
Llista de sol·licituds admeses 1r període:   primera quinzena de setembre 
Llista de sol·licituds admeses 2n període:   primera quinzena d’octubre 
Resolució definitiva adjudicació                                previst per a finals d’octubre 
 
Per acreditar els ingressos i/o la situació socioeconòmica de la unitat familiar: 
 
A.- Si han fet la declaració de renda 2017 
 
Els ingressos declarats a la sol·licitud, es comprovaran d’ofici a través de l’Agència 
Tributària. Caldrà que tots els membres de la unitat familiar signin l’imprès perquè el 
Consorci d’Educació de Barcelona pugui sol·licitar a l’Agència Tributària els ingressos 
de cadascun dels membres de la unitat de convivència. 
 
B.- Si no han fet la declaració de renda 2017 
 
En 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 2017. 
 
- Renda Mínima d’Inseció (RMI) o equivalent: document acreditatiu. 
- La resta de situacions no previstes s’haurà d’acreditar amb qualsevol altra 
documentació fefaent que serà valorada per la Comissió d’adjudicació. 
  
Per acreditar la situació de risc social de la unitat familiar: 
 
Les famílies ateses pels serveis socials de l’Ajuntament per raó d’una necessitat social 
greu, hauran d’indicar el centre de serveis socials bàsics on reben atenció i seguiment. 
Les famílies no ateses pels serveis socials, a través de la directora del centre, podran 
sol·licitar un informe de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic de la zona. 
 
Fons d’emergència social 
 
Tot aquell alumnat adjudicatari d’un ajut del fons d’emergència social, no haurà 
d’omplir cap sol·licitud, només caldrà signar el formulari específic per aquest col·lectiu, 
que es facilitarà d’ofici per par de serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona. 
Aquestes famílies no caldrà que informin cap altra documentació complementària. 
Per acreditar la puntuació complementària: 
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Punts complementaris: 
 
- Per situació de risc social de la unitat familiar: 10 punts. 
- Per situació de risc social greu de la unitat familiar: 15 punts. 
- Per la condició família nombrosa general : 1’5 punts. 
- Per la condició de família nombrosa especial : 3 punts. 
- Per la condició de família monoparental general: 1’5 punts. 
- Per la condició de família monoparental especial: 3 punts. 
- Per tenir un o més infants en acolliment: 3 punts. 
- Per la condició de discapacitat de l’alumne o germà de fins un 33%: 1’5 punts 
- Per la condició de discapacitat de l’alumne o germà de més d’un 33%: 3 punts 
 
Per a la convocatòria del curs 2017-2018 s'estableix el llindar indicat a la taula 
següent:  
 
Ajut Ordinari : 3 €/dia 

 - 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 €  
 

Membres unitat familiar Llindar 3 € Llindar 60% + punts 
complementaris 

1 adult   + 1 nen/a 12.576,50 €   7.540,50 € 

2 adults + 1 nen/a 17.401,10 € 10.440,66 € 

1 adult + 2 nens/es 15.467,70 €   9.280,62 € 

2 adults + 2 nens/es 20.301,30 € 12.180,78 € 

1 adult + 3 nens/es 18.367,90 €  11.020,74 € 

2 adults + 3 nens/es 23.201,50 €  13.920,90 € 

 
Quantia dels ajuts:  
 
Ajut Ordinari: 3 €/dia 
Ajut Extraordinari: 6 €/dia (llindar 60% de l’establert i cal acreditar 15 punts 
complementaris) 
Fons d’emergència social: 6 €/dia  
Ajut Complementari: 5 €/dia (alumnat escolaritzat en una USEE que tingui reconegut 
un grau de minusvalidesa de més d’un 60% o informe de l’EAP) 
 

Calendari i horari per lliurar la documentació: 

Del 13 al 27 de juny de 9 a 13 h.  

Demaneu la sol·licitud a consergeria. 

 
No s’acceptaran sol·licituds un cop finalitzat el període establert.  
 

    
       Barcelona, 13 de juny de 2018 


