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BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA  

DELS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR  

(NO OBLIGATORI) 

CURS ESCOLAR 2013-2014 

1.OBJECTE 
 

L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar per a necessitats 

socioeconòmiques i geogràfiques, adreçats a l’alumnat dels centres d’educació obligatòria de la comarca del Berguedà, 

per al curs 2013-2014, durant els dies lectius que no siguin de jornada intensiva. 

 

2. PERSONES DESTINATÀRIES  

 
Són persones destinatàries d’aquest ajuts els/les alumnes en edat escolar obligatòria, de P-3 a 4t d’ESO, que cursin 

ensenyaments obligatoris en els centres escolars públics i concertats de la comarca del Berguedà, que resideixin a la 

comarca i que tenen oferta educativa en el seu municipi de residència. Els ajuts s’adrecen a les famílies que presenten 

dificultats socials i econòmiques o que compleixen amb els criteris geogràfics. 

 

3. PROCEDIMENT 

 

-El Consell Comarcal del Berguedà fa pública la convocatòria al BOP i a la pàgina web del Consell Comarcal del 

Berguedà www.bergueda.cat. Les bases també es poden consultar a les oficines del Consell (de dilluns a 

divendres, de 9 h a 14 h). 

S’informarà de la convocatòria a tots els centres educatius i aquests a les famílies interessades. 

 

-La tramitació es formalitzarà mitjançant els centres docents. La direcció de cada centre ha de presentar totes les 

sol·licituds, d’ajut de menjador i la corresponent documentació,  al Registre General d’Entrada del Consell 

Comarcal del Berguedà, dins el termini establert. 

 

-L’atorgament o la denegació de les ajudes es farà mitjançant un acord de gerència, una vegada valorades les 

sol·licituds, d’acord amb els criteris específics i els que marca el Departament d’Ensenyament. Aquests criteris 

poden estar subjectes a possibles canvis que marqui el mateix Departament. 

 

-Els centres docents i també  la persona sol·licitant rebran informació de la resolució. 
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4. CRITERIS DE CONCESSIÓ 
  

• ECONÒMIC: La renda per càpita familiar inferior a  5.179 euros/anuals (d’acord amb IRSC 2012). 

• SOCIAL: L’existència de circumstàncies especials i dificultats del/de la menor i/o la família (problemes de salut, 

disminucions, absentisme, etc.). 

• GEOGRÀFIC:  La distància des de casa fins al centre escolar. 

 

5. REQUISITS PER OPTAR A L’AJUT 

 
• Ser usuari i utilitzar diàriament el servei de menjador i assumir la diferència d’aquest 

• Complir amb els criteris del mapa escolar (excepte casos excepcionals) 

• No gaudir de cap altre ajut per a aquest concepte 

• Presentar tota la documentació dins el termini establert 

• Facilitar als Serveis Socials la realització de l’informe que valora la situació familiar: presentar-se a les entrevistes, 

aportar la documentació i/o informació que se’ls demani 

• Comunicar al centre escolar els canvis que suposin una millora de la situació socioeconòmica de la  família o els 

canvis de domicili. 

 

6. TRAMITACIÓ  

 

Les sol·licituds es formalitzaran per mitjà dels centres docents. Quan es tracti de germans, hi ha d’haver una sol·licitud 

independent per a cada germà, però es pot aprofitar la documentació comuna, sempre que estiguin matriculats en un 

mateix centre. La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació següent:  
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DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA 
 

Cal acreditar la situació laboral i econòmica de tots els membres de la unitat familiar de convivència, en edat laboral (a 

partir de 16 anys).  

A) Si es treballa: 

- Declaració de la renda o d’ IRPF de l’exercici 2012 (fotocòpia de totes les pàgines). Si no hi ha l’obligació de fer 

la declaració, cal el certificat d’ingressos de l’any 2012 per part de l’empresa o empreses on s’ hagin prestat els 

serveis. 

- Informe de la situació laboral actual  (Tresoreria de la Seguretat Social)1 

- Si la situació ha canviat respecta a l’any 2012:  

o Per a treballadors assalariats:  

  -Fotocòpia de les tres últimes nòmines 

  -Informe de la situació laboral actual1  

  

B) Si no es treballa 

-Aturats amb prestació: Resolució d’aprovació de les prestacions per desocupació del Ministerio de empleo y 

S.Social. En cas de no disposar de la resolució, certificat de prestació actual del SEPE (Servicio público de empleo 

estatal)2 . 

-Aturats sense prestació:  Certificat de l’OTG (Oficina Treball de la Generalitat)3, on consti que es troba en situació 

d’atur o certificat de situació del SEPE  (Servicio público de empleo estatal)2 . 

-Aturats beneficiaris de l’ajut Prepara’t:  Certificat de l’OTG (Oficina Treball de la Generalitat)3  on consti el període i la 

quantitat mensual de l’ajut que rep. 

-Persones estrangeres que en el NIE només hi consta permís de residència:  fotocòpia NIE . 

-Pensionistes: fotocòpia del full de la prestació actual (2012). 

-Estudiants: Informe de la situació laboral actual  (Tresoreria de la Seguretat Social)1 

-Altres prestacions: Fotocòpia  del full de la prestació actual (2012). (RMI...). 

-Per a treballadors autònoms i altres règims: Baixa censal,  informe de la situació laboral actual (Tresoreria de la 

Seguretat Social)1  i certificats o justificants de prestacions que es percebin (atur, baixes...). 

-Altres situacions:  Informe dels serveis socials del municipi. 
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Per a tots els casos (A i B), autorització de consulta de dades a l’Agència Tributària per a tots els membres en edat laboral 

(a partir de 16 anys). 

 
1Per sol·licitar l’informe de la situació laboral actual cal adreçar-se a la Tresoreria de la Seguretat Social, C. Guillem del 

Berguedà, 9, Berga, tel. 93 821 4343. 
2Per sol·licitar el certificat de prestació actual del SEPE:: 

- Es pot descarregar mitjançant la pàgina web  www.sepe.es amb el certificat digital o el DNI electrònic. Sinó es 

disposa d’identificació digital cal demanar cita prèvia mitjançant internet  (www.sepe.es/citaprevia) o al telèfon 93 619 

0579. Un cop es tingui la cita, s’ha d’anar a les oficines del SEPE i allà facilitaran un codi i un nom d’usuari per poder 

treure el certificat per internet.  

        Adreça SEPE: Av. del Canal Industrial, 9-13 de Berga. 
3Per sol·licitar  el certificat de situació d’atur o el certificat de l’ajut Prepara’t cal adreçar-se a l’OTG (Oficina de Treball de la 

Generalitat) Av. del Canal Industrial, 9-13 de Berga. No cal demanar cita prèvia. 

 

 

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA 

 
• Certificat d’empadronament col·lectiu  (Ajuntament).  

• Fotocòpia del  DNI de la persona sol·licitant . 

• Fotocòpia del llibre de família. 

• Fotocòpia de les factures o els rebuts del lloguer o hipoteca (primer habitatge), en el supòsit que les despeses 

superin el 30% dels ingressos familiars, sempre i quan no es sigui beneficiari de cap ajut públic de lloguer. 

• En cas de separació o divorci: fotocòpia de la sentència de separació i conveni regulador .  

- Si està en tràmit: documentació acreditativa (fotocòpia).  

- En el supòsit que no es rebi la pensió: denúncia del fet (fotocòpia). 

• Certificats o informes de les diferents circumstàncies dels membres de la unitat familiar de convivència 

(reconeixements oficials de disminució (mínim 45%)  i/o grau de dependència (graus 3 i/o 2) ,  informes mèdics, 

indicacions facultatives,  títol de família monoparental, títol de família nombrosa, si s’escau (fotocòpia). 

• Certificat de l’Ajuntament on consti la distància des del domicili al centre escolar (en un sol sentit), sempre que 

sigui igual o superior a 3 km. 

  

 

NOTES:   

1. Els beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació i la documentació que, si s’escau, els requereixin el 

Consell Comarcal del Berguedà o el Departament d’Ensenyament, la Intervenció General de la Generalitat de 

Catalunya, la Sindicatura de Comptes i la resta d’òrgans competents.   

2. El Departament d’Ensenyament pot inspeccionar el procediment de concessió d’aquests ajuts, per tal de 

comprovar el compliment d’aquestes bases.. 

3. No es valoraran aquelles situacions que no quedin acreditades per la documentació corresponent. 
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7. TERMINIS 

 
a) La convocatòria s’obre el dia 6 de maig de 2013. 

b) Famílies: Cada centre escolar concretarà la data màxima de recollida de sol·licituds i documentació. 

c) Centres escolars: Totes les sol·licituds, i la respectiva documentació, s’han de lliurar al Registre General 

d’Entrada del Consell Comarcal del Berguedà fins el dia 27 de maig, a les 14h. 

d) Un cop finalitzat el termini de presentació, el Consell Comarcal del Berguedà revisarà totes les sol·licituds i 

reclamarà la documentació que hi manqui a la persona sol·licitant, mitjançant correu certificat. La persona 

disposarà d’un termini de 10 dies hàbils,  a partir de la notificació, per presentar la corresponent documentació a 

les oficines del Consell Comarcal del Berguedà (horari: de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h). (En el supòsit que el 

darrer dia s’escaigui en dissabte, es passarà al dilluns següent) 

e) Casos excepcionals fora de termini: En el supòsit que hi hagi disponibilitat pressupostària, s’atendran els casos 

de famílies nouvingudes i/o situacions sobrevingudes (canvis significatius en la situació socioeconòmica familiar). 

8. QUANTIA DELS AJUTS 

 

• El nombre d’ajuts individuals de menjador es determinarà en funció de l'assignació que el Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya atorgui al Consell Comarcal del Berguedà.  

• Es concediran els imports dels ajuts en funció del cost real del menjador. Aquest cost no pot superar els 

imports fitxats per la resolució que determina els preus màxims per a la prestació del servei escolar del 

menjador del curs 2013-2014. 

• Com a mesura excepcional els centres podran proposar gratuïtats parcials (veure document que es lliurarà a 

les escoles). 

 

9. RESOLUCIÓ DELS AJUTS 

 
• El Consell Comarcal del Berguedà atorgarà  o denegarà les sol·licituds d’acord amb la puntuació obtinguda, i la 

partida pressupostària (depenent del conveni amb Departament d’Ensenyament). 

• Del 2 al 6 de setembre de 2013 es notificarà la resolució als centres escolars i a cada sol·licitant. 
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10. REVISIONS 

 
• Període de sol·licitud de revisió: del 16 al 27 de setembre de 2013. 

• El centre escolar facilitarà l’imprès a les famílies i, dins el termini establert, presentarà les reclamacions al 

Registre General d’Entrada del Consell Comarcal del Berguedà. 

• Notificació de resolució definitiva: abans del 31 d’octubre de 2013, es comunicarà als centres escolars i a les 

persones que l’hagin sol·licitat. 

11. DENEGACIÓ O REVOCACIÓ 

 
a) El Consell Comarcal del Berguedà podrà denegar o revocar l’ajut si les famílies o l’alumnat incompleix algun o alguns 

dels supòsits següents: 

• Incompliment de les condicions per tenir dret a l’ajut 

• Falsedat en la documentació presentada 

• Incompliment dels pactes del Pla d’intervenció per a totes aquelles famílies que romanguin en 

seguiment amb els Serveis Basics d’Atenció Social 

• Expulsió del menjador escolar 

• Més de cinc faltes mensuals al menjador no justificades 

• La manca de pagament de la diferència del cost  del menjador 

• Millora de la situació socioeconòmica al llarg del curs 

 

b) El Consell Comarcal del Berguedà es reserva el dret de verificar les dades al llarg del curs escolar. 

c) Els centres escolars hauran de comunicar al Consell Comarcal del Berguedà els trasllats, les baixes, les renúncies, les 

expulsions i les faltes al menjador no justificades que hi puguin haver durant el curs escolar. L’imprès el facilitarà el 

Consell Comarcal del Berguedà. 

 

12. JUSTIFICACIÓ I COBRAMENT 

 
a) Els centres escolars hauran de portar un control d’assistència al menjador. El Consell Comarcal del Berguedà facilitarà 

els impresos en què es detallaran els dies de menjador utilitzats per  cada alumne/a i es concretarà l’import econòmic 

específic mensual que ha de satisfer el Consell Comarcal del Berguedà.  Aquests impresos els ha de signar la persona 

responsable del menjador i s’han de fer arribar al Consell Comarcal del Berguedà abans del dia 15 del mes següent. 

En el moment en què estigui en funcionament el programa informàtic, les dades es transmetran telemàticament. 

 

b) El Consell Comarcal del Berguedà efectuarà els pagaments directament als centres escolars tan aviat com el 

Departament d’Ensenyament li transfereixi els imports econòmics. 
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13. TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 

 
Les dades de caràcter personal s’inclouran en un fitxer automatitzat del Consell Comarcal del Berguedà, d’acord amb la 

normativa aplicable que disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

Les persones podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al Registre General d’Entrada del 

Consell Comarcal del Berguedà. 

14. BAREMS DE PUNTUACIÓ (protocol de valoració) 

 
Factor econòmic: 

Ingressos anuals  de la unitat familiar de convivència (basat en l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya) 

Unitat de convivència Ingressos anuals de la unitat familiar de convivència  (any 2012) 

2 membres > 10.358 € </= 10.358 € </= 6.905 € </= 3.453 € 
3 membres > 12.748 € </= 12.748 € </= 8.499 € </= 4.249 € 
4 membres > 15.139 € </= 15.139 € </= 10.093 € </= 5.046 € 
5 membres > 17.529 € </= 17.529 € </= 11.586 € </= 5.843 € 
6 membres > 19.919 € </= 19.919 € </= 13.279 € </= 6.640 € 
7 membres > 22.309 € </= 22.309 € </= 14.873 € </= 7.436 € 
8 membres > 24.700 € </= 24.700 € </= 16.467 € </= 8.233 € 
9 membres > 27.090 € </= 27.090 € </= 18.060 € </= 9.030 € 
10 membres o més > 29.480 € </= 29.480 € </= 19.653 € </= 9.827 € 
     

Puntuació 0 2 4 5 

 
Factors laborals i d’habitatge: 

Inestabilitat laboral. Lloguer o hipoteca del primer habitatge (màxim 2 punts) 

Factor distància 

Distància en un sol sentit (màxim 3 punts): 

• D’1 km a 2,9 km.............0,5 punts (només per a alumnes de 3 a 6 anys) 

• De 3 km a 5,9 km.............1 punt 

• De 6 km a 8,9 km.............2 punts 

• Mes de 9 km.....................3 punts 

Factors personals del menor: 

Problemes de salut. Acolliments. Absentisme. Edat.  

Factors familiars: 

Família monoparental o nombrosa. Membres disminuïts. Problemes importants de salut dels pares o cuidadors. 

Dificultats familiars... (màxim 11 punts) 

Infants i famílies en seguiment pels Serveis Socials bàsics: 

(Màxim 2 punts) 

Circumstàncies especials o urgents:(Màxim 11 punts) 


