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La convocatòria per al curs 2013-14 
 
Des del curs 2008-09 el Consorci d’Educació de Barcelona gestiona la convocatòria d’ajuts 
individuals de menjador per a alumnat de P-3 a 4t d'ESO escolaritzat en centres públics i 
concertats 
 
Per a aquest curs escolar 2013-14, des de l’Ajuntament de Barcelona es va decidir 
inicialment fer una aportació extraordinària de 2,5 milions d’euros (des de l’Àrea de Qualitat 
de Vida, Igualtat i Esports), per tornar a garantir d’aquesta manera el compromís municipal 
d’atorgar ajut de menjador a totes les sol·licituds presentades per les famílies que 
complissin els requisits de la convocatòria des de l’inici de curs i, també, per aconseguir 
eliminar per segon curs escolar consecutiu les llistes d’espera d’anteriors mandats 
municipals.  
 
Amb aquesta aportació extraordinària de 2,5 milions d’euros es tornava a situar la xifra 
destinada a ajuts menjadors escolars a la ciutat de Barcelona en 8.500.000 milions d’euros 
(60% a càrrec de l’Ajuntament i 40% a càrrec de la Generalitat). Des de l’Ajuntament, es va 
decidir fer novament aquesta aportació tenint en compte que el curs anterior 2012-13 
l’adjudicació d’ajuts menjador a les famílies que complien els requisits es va situar en un 
total de 8.282.450 milions d’euros. 
 
Finalment, per aquest curs, després de rebre les sol·licituds de les famílies (en el període 
corresponent que va tenir lloc entre el 12 i el 20 de setembre de 2013) i detectar l’augment 
de les sol·licituds que complien els requisits, des de l’Ajuntament de Barcelona (a través de 
l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports) s’ha decidit fer una nova aportació 
extraordinària de 600.000 euros, fins a situar la dotació extraordinària municipal en un total 
de 3,1 milions d’euros per aquest curs.  
 
A més, des del Consorci d’Educació de Barcelona s’ha decidit fer també una aportació 
extraordinària de 308.920 euros.  
 
Aquest curs, es destinaran a les famílies de la ciutat en concepte d’ajuts menjador, un total 
de 9.408.920 milions d’euros. L’Ajuntament de Barcelona hi aporta un total de 5.700.00 
milions d’euros (el 60,58%) i la resta la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Principals trets de la convocatòria 
 
La convocatòria per al curs 2013-14 ha mantingut alguns aspectes significatius ja 
incorporats a la convocatòria del 2012-13:  
 

• Període de sol·licituds a l’inici de curs 
• Garantia de tenir ajut totes les sol·licituds que acompleixin els requisits de la 

convocatòria 
• Dades d’ingressos amb referència a la darrera declaració de renda (2012) 
• Eliminació del període obert 

 
A més, la convocatòria ha fixat un augment de l’ajut extraordinari, que ha passat de 4 
euros/dia a 5 euros/dia. 
 
 
Període de sol·licituds 
 
Les sol·licituds i la documentació es van presentar del 12 al 20 de setembre de 2013 
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Quantia dels ajuts 
 
La resolució estableix: 
 
6.1 Les quanties dels ajuts seran les següents : 
 
Ajut ordinari: fins un màxim de 3,00 euros/dia. 
 
Ajut extraordinari: fins un màxim de 5,00 euros/dia 
 
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 (USEE): fins un màxim de 5,90 euros/dia. 
 
 
Garantia de tenir ajut totes les sol·licituds que acompleixin els requisits de la 
convocatòria 
 
El període de sol·licituds a l’inici de curs ha endarrerit la notificació de la concessió d’ajuts 
a les famílies. Aquest fet podia generar la incertesa de si es disposaria o no de l’ajut fins 
que es publiqués la resolució de la convocatòria. En tot cas, tant els centres com les 
famílies podien estimar si tindrien ajut, atès que la resolució estableix el següent: 

 
6.2. S’atorgarà ajut extraordinari (5 euros/dia) als sol·licitants que hagin obtingut 15 
punts generals i 3 punts complementaris, d’acord amb el que s’indica als punts 3 i 4 de 
l’annex 2. 
6.3. S’atorgarà ajut ordinari (3 euros/dia) als sol·licitants que acomplexin els requisits de 
la convocatòria i no hagin obtingut l’ajut extraordinari. 
 

Totes les sol·licituds que complien els requisits de la convocatòria, és a dir, que acreditaven 
uns ingressos de la unitat familiar no superiors a 5.975 € per càpita, sabien que serien 
beneficiàries almenys d’ajut ordinari. Aquest extrem manté una de les novetats de la 
convocatòria del curs 2012-13 i dóna compliment a la finalitat per la qual l’Ajuntament de 
Barcelona ha fet l’aportació extraordinària de 3,1 milions d’euros, a la vegada que ha ofert 
garanties a totes les famílies d’obtenir ajut de menjador si acreditaven ingressos inferiors 
als esmentats. 
 
Des del Consorci d’Educació de Barcelona es va comunicar aquests criteris a les 
direccions dels centres educatius de la ciutat abans de publicar-se la convocatòria per 
facilitar la tasca a les escoles i instituts. 
 
 
Dades d’ingressos amb referència a la darrera declaració de renda (2012) 
 
Des del punt de vista de gestió del procés, resoldre la convocatòria en el mes de novembre 
(amb efectes retroactius al dia 12 de setembre), ha permès fer les consultes a l’Agència 
Tributària, en relació amb la declaració de renda de l’exercici 2012, de manera que s’ha 
disposat de dades tan actualitzades com era possible, atès que l’Agència només admet 
consultes de l’últim període de declaració a partir del mes de setembre. Aquest fet, en els 
moments actuals, és de gran importància per les variacions que poden produir-se en els 
ingressos d’un any a l’altre. 
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Mesures per garantir la resposta a l’alumnat que presenti una situació 
especialment vulnerable 
 
El 27,7 % del total de sol·licituds de la convocatòria i el 32,9% dels ajuts atorgats, han 
declarat tenir una situació de necessitat social greu de la unitat familiar, ja sigui perquè són 
atesos pels serveis socials bàsics, o bé perquè s’ha inclòs informe de l’EAP acreditant 
aquesta situació, tal i com preveu la convocatòria. S’ha atorgat ajut al 93,6% dels casos 
que acreditaven aquesta situació. 
 
Tanmateix, i amb la voluntat de garantir un resposta adequada a les situacions en què es 
detectin una alimentació deficient i/o inadequada de l’alumnat, l’Institut Municipal de 
Serveis Socials i el Consorci d’Educació de Barcelona mantenen el protocol posat en 
marxa el curs passat. Segons aquest protocol l’Institut de Serveis Socials, assumeix el 
compromís de garantir que tots els alumnes que presentin alguna dificultat, tinguin coberta 
la necessitat bàsica d’alimentació. L’esmentat protocol determina el procediment que han 
de seguir els centres que detectin alumnat en situacions d’alimentació deficient i/o 
inadequada, per tal de garantir una comunicació el més àgil possible amb els professionals 
dels serveis socials, a fi i efecte que aquests puguin valorar si cal activar algun tipus d’ajut 
de suport a la família. 
 
 
Calendari de la convocatòria  i pagaments 
 
 El 23 d’agost es publica la resolució del Consorci d’Educació de Barcelona, per la 

qual s’aproven les bases per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador 
adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i segon cicle d’educació infantil 
de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona. 

 
  Període de presentació de sol·licituds del 12 al 20 de setembre. 

 
 El 12 de novembre s’ha publicat la resolució amb les adjudicacions definitives. 

 
 Pel que fa al pagament dels ajuts, i per tal d’evitar problemes de tresoreria als 

centres, durant la segona quinzena del mes de novembre s’avançarà una bestreta 
amb el 37% de l’import dels ajuts. La resta de l’import s’ingressarà en dues parts 
iguals el mes de febrer i el mes d’abril.  
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Dades resolució convocatòria del curs 2013-2014 
 
Comparativa dades de les darreres convocatòries 
 
Ajuts de menjador 
 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Pressupost inicial 
convocatòria (€) 
 

7.021.115  7.021.115  8.000.000  6.000.000  8.500.000  8.500.000  

Despesa final de la 
convocatòria (€) 
 

6.874.770 7.836.111 8,692.121 8.646.360 8.282.450 9.408.9201 

Llindar de renda 
convocatòria (€) 
 

No es 
fixava 5.583  5.800  5.916  5.975  5.975  

Sol·licituds totals 
 15.185 18.085 18.697 20.656 19.278 21.670 

Ajuts concedits 11.419 12.619 15.008 16.550 15.479 17.073 
Llista espera 3.766 1.506 2.5652 4.7643 -- -- 
Renda de tall 
adjudicació final 
(€) 

4.992  4.962  5.800        5.916  5.975  5.975  

 
Pel que fa al curs 2013-2014, s’observa un augment de 2.392 sol·licituds i de 1.594 ajuts 
concedits. No obstant, s’ha mantingut el percentatge del 80% dels ajuts concedits, igual 
que el curs 2012-2013. S’han atorgat la totalitat dels ajuts que complien els requisits de la 
convocatòria i, per tant, no hi ha llista d’espera. 
 
Dades de la convocatòria per districte 
 

 Curs 2013-2014 

Districte Sol·licituds 
Ajuts 

concedits 
Sol·licituds 

excloses 
Ciutat Vella 1.920 1.628 292 
L'Eixample 2.104 1.632 472 
Sants-Montjuïc 2.600 2.061 539 
Les Corts 756 551 205 
Sarrià-Sant Gervasi 833 611 222 
Gràcia 1.214 904 310 
Horta-Guinardó 2.575 1.918 657 
Nou Barris 3.990 3.305 686 
Sant Andreu 2.405 1.851 553 
Sant Martí 3.273 2.612 661 
Total  21.670 17.073 4.597 
 
                                                 
 
1  La despesa del 2013-2014 no és definitiva, ja que està pendent del tancament del període que 

estableix la convocatòria per interposar recurs. 
2 El mes de gener, com a resultat de l’aportació extraordinària de l’Ajuntament de Barcelona del 

pressupost 2011, es van adjudicar ajuts a totes les sol·licituds en llista d’espera. 
3 El mes de gener, com a resultat de l’aportació extraordinària de l’Ajuntament de Barcelona del 

pressupost 2012, es van adjudicar ajuts a totes les sol·licituds en llista d’espera. 
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El districte de Nou Barris, presenta el nombre més elevat de sol·licituds (18,4%) i d’ajuts 
concedits (19,4%), seguits del districte de Sant Martí (15,1%) i Sants–Montjuïc. Els 
districtes que tenen el nombre més baix de sol·licituds són Sarrià-Sant Gervasi  (3,8%) i 
Les Corts (3,5%) 
 
 
Dades de la convocatòria segons nivell educatiu 
 
 Sol·licituds % Ajuts 

concedits % Sol·licituds 
excloses % 

Educació especial 286 1,3 284 1,7 2 0,1 
Educació Infantil 7.274 33,6 5.602 32,8 1.672 36,4 
Educació Primaria 12.605 58,2 9.974 58,4 2.631 57,2 
ESO 1.505 6,9 1.213 7,1 292 6,3 
Total 21.670 100,0 17.073 100 4.597 100 
 
 
El 91,8% de les sol·licituds i el 91,2% dels ajuts concedits corresponen a l’alumnat 
d’educació infantil i primària. El 6,9 % de les sol·licituds corresponen a alumnat de 
l’educació secundària i l’1,3 a l’alumnat d’educació especial. 
 
 
 
Barcelona, 14 de novembre de 2013 
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