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L’Ajuntament de Barcelona destina 8,14 milions
d’euros aquest curs per cobrir totes les sol·licituds
d’ajut individual menjador de les famílies que
compleixen els requisits
» Aquesta és la partida econòmica més important destinada mai fins
ara per part del govern de la ciutat per aquest concepte, aportant
un 70,53% dels 11.540.765 que gestiona el Consorci d’Educació
» S’ha augmentat de 5 a 6 euros/dia l’ajut extraordinari individual de
menjador i s’ha ofert a les famílies la possibilitat de presentar les
sol·licituds durant la matriculació o l’inici de curs
» Aquest mandat, el govern municipal ha destinat uns 23,74 milions
d’euros per ajudar a donar resposta a les necessitats alimentàries
dels infants en ajuts menjador
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» 19.703 nens i nenes de la ciutat compten amb un ajut
individual de menjador
L’Ajuntament de Barcelona destina inicialment aquest curs escolar 2014-15, un total de
8.140.765 euros en concepte d’ajuts individual menjador adreçats als fills o filles de les famílies
que van presentar la corresponent sol·licitud durant els dos períodes oberts per aquest curs i
que compleixen els requisits de la convocatòria vigent, i que estan matriculats en centres
educatius públics o concertats de la ciutat.
En total, a Barcelona aquest curs escolar es destinen en concepte d’ajuts individual menjador
11.540.765 euros, dels quals l’Ajuntament de Barcelona aporta 8.140.765 euros (el 70,53 % del
total) i la resta la Generalitat de Catalunya. Aquest curs 2014-15 es destinen 2.085.405 euros
més que el curs escolar anterior (9.456.360 euros, en total) i, gràcies a aquestes noves
aportacions, un total de 19.703 infants de la ciutat de Barcelona, des de P3 i fins a 4t d’ESO, de
centres públics o concertats, compten amb algun tipus d’ajut a l’alimentació.
Aquest partida de 8.140.765 euros, a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona, inclou una aportació
extraordinària de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports d’uns 5,5 milions d’euros. En
global, per part de l’Ajuntament de Barcelona, és la partida econòmica municipal més alta
destinada mai fins ara per part d’un govern de la ciutat a les famílies de la ciutat que tenen els
seus fills o filles matriculats en un centre educatiu públic o concertat per aquest concepte
d’ajuts individual menjador.
Com s’ha fet durant tot aquest mandat, des de l’inici del curs escolar s’han cobert totes les
sol·licituds presentades per les famílies que compleixen els requisits de la convocatòria vigent i,
també, un curs més s’han eliminat les llistes d’espera que hi havia en mandats anteriors. Han
pogut optar aquest curs als ajuts individual menjador les unitats familiars amb una renda anual
no superior a l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (2013), calculat en funció del
nombre de membres computables de la unitat familiar (5.975,8 euros per càpita).
Aquesta actuació municipal en matèria d’ajut individual menjador forma part de les polítiques
del govern municipal de prioritzar les accions que garanteixin la cobertura de les necessitats
bàsiques de les persones, en aquest cas l’alimentació de l’alumnat des de P3 a 4t d’ESO.
Des del curs 2008-09, el Consorci d’Educació de Barcelona gestiona la convocatòria d’ajuts
individuals de menjador adreçats a alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle
d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona.
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» Principals novetats: increment de 5 a 6 euros/dia de l’ajut
extraordinari i ampliació del període de presentació de
sol·licituds
Com a novetat, per aquest curs, l’ajut extraordinari individual menjador s’ha augmentat de 5
euros/dia a 6 euros/dia, mentre que l’ajut ordinari s’ha mantingut en 3 euros/dia. L’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
se situa en 5 euros/dia.
A més, s’han mantingut altres aspectes significatius ja incorporats durant aquest mandat:
atorgar ajuts a totes les sol·licituds presentades per les famílies que compleixen els requisits de
la convocatòria des de l’inici de curs i eliminació, per tant, de les llistes d’espera d’altres
mandats.
D’altra banda, s’ha facilitat i ofert a les famílies un doble període per presentar sol·licituds: del
10 al 20 de juny, durant la matrícula, i del 8 al 19 de setembre, durant l’inici de curs.


Evolució ajuts individual menjador

A la ciutat de Barcelona, aquest curs escolar 2014-15 s’han adjudicat un total de 19.703 ajuts
individuals de menjador, que supera els 17.155 ajuts atorgats els curs passat i que suposa un
augment, per tant, de 2.548 ajuts en relació al curs anterior.
D’altra banda, durant aquest mandat, ha augmentat a Barcelona en uns 2,89 milions d’euros la
quantitat final destinada a ajuts individual menjador i en 3.153 el nombre total de sol·licituds
adjudicades.
En total, aquest mandat, a Barcelona s’han destinat uns 37,95 milions d’euros en ajuts
individuals d’alimentació, dels quals uns 23,74 milions han estat aportacions ordinàries i
extraordinàries de l’Ajuntament de Barcelona (un 62,55%, aproximadament), aportacions
ordinàries de la Generalitat de Catalunya i la resta corresponen a aportacions del Consorci
d’Educació de Barcelona.
AJUTS MENJADOR
Despesa final de la convocatòria (€)
Sol·licituds presentades per les famílies
Sol·licituds adjudicades
*Despesa inicial
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2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

8.646.360
20.656
16.550

8.282.450
19.278
15.479

9.456.360
21.670
17.155

11.540.765*
24.342
19.703
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Dades de la convocatòria per nivell educatiu: curs 14-15

Per nivells educatius, aquest curs escolar, el 59,3% dels ajuts atorgats corresponen a alumnat
de primària; el 31,6% a alumnat d’educació infantil; el 7,5% a alumant d’ESO i l’1,6% a alumnat
d’educació especial.
Sol·licituds presentades
Educació Especial
Educació Infantil
Educació Primària
ESO
Total



%

318
7.864
14.318
1.842
24.342

1,3%
32,3%
58,8%
7,6%
100%

Ajuts atorgats
314
6.220
11.678
1.491
19.703

%
1,6%
31,6%
59,3%
7,5%
100%

Tipus d’adjudicacions d’ajuts menjador: curs 14-15

Del total de 19.703 ajuts individual menjador atorgats actualment, el 34,09% es destinen a
famílies que tenen necessitats socials greus o específiques.
Per atorgar els ajuts individuals de menjador es té en compte la puntuació general obtinguda
d’acord amb el nivell de renda familiar i, quan s'escaigui, situacions específiques que es tindrà
en compte per l’atorgament del corresponent ajut extraordinari:
-Necessitat social greu.
-Qualificació de família nombrosa i el nombre de fills d'aquesta.
-Condició de monoparentalitat: la família està formada pel pare/mare sol/a amb infant/s,
sempre que aquest/s convisqui/n amb aquell o aquella.
-Existència d'infants en acolliment en la unitat familiar.
-Condició de discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans.
Tipus d’ adjudicacions

Ajut ordinari (3€)
Ajut Extraordinari (6€)
Educació Especial ordinari + monitor (8€)
Educació Especial extraordinari + monitor (11€)
Ajut complementari monitors Educació Especial (5€)
Total
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Ajuts
totals
atorgats
15.272
4.100
129
87
115
19.703

Ajuts atorgats a
famílies amb
necessitats socials
2.441
4.098
57
87
34
6.717
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» Resposta a les situacions de detecció d’alimentació
deficient entre l’alumnat, a càrrec de l’Institut Municipal
de Serveis Socials i el Consorci d’Educació de Barcelona
L’Institut Municipal de Serveis Socials (Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports) i el Consorci
d’Educació de Barcelona mantenen el protocol posat en marxa des del curs 2012-13 que
garanteix que tots els alumnes que es detecten que presenten alimentació deficient o
inadequada tinguin coberta la necessitat bàsica d’alimentació. Durant aquest curs escolar, se
seguirà donant una resposta a aquestes situacions que es puguin detectar als centres
educatius públic o concertats de la ciutat entre l’alumnat.
L’esmentat protocol determina el procediment que han de seguir els centres que detectin
alumnat en situacions d’alimentació deficient i/o inadequada, per garantir una comunicació el
més àgil possible amb els professionals dels serveis socials municipals, a fi i efecte que
aquests puguin valorar si cal activar algun tipus d’ajut de suport a la família.
Durant el passat curs escolar 2013-14, la coordinació entre les escoles i els centres de serveis
socials es va desenvolupar en el marc de les Comissions Socials. Es van activar un total de
1.674 ajuts, per un import de 340.308 euros (aquests ajuts provenen de la detecció ordinària i
de les comissions socials), en concepte d’ajut per complement de les beques menjador. El curs
escolar 2012-2013 es van activar 1.125 ajuts a famílies per un import de 264.199 euros. Aquest
protocol també té continuïtat durant les vacances d’estiu.
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