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0. Introducció i justificació dels ajuts econòmics 

La realitat socioeconòmica de moltes famílies al llarg d’aquests anys de crisi que s’està 

patint, cada cop més està afectant a l’estructura social, familiar, econòmica de moltes 

d’elles, i paral·lelament a l’accés equitatiu de l’assignació d’ajuts, com poden ser les 

beques menjador. 

El Decret 160/1996, de 14 de maig (DOGC núm. 2208, de 20.5.1996), regula el servei 

de menjador escolar als centres docents públics de titularitat del Departament 

d'Ensenyament, i estableix en el seu article 21 la possibilitat que les administracions 

públiques puguin atorgar ajuts de menjador per a l'alumnat que ho sol·liciti i al qual no li 

correspongui la gratuïtat del servei. 

Les beques menjadors són destinades a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon 

cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics. L’alumnat des 

de P-3 a 4t d'ESO escolaritzat en centres públics i concertats i de famílies amb ingressos 

baixos pot sol·licitar l’ajut individual de beca menjador. 

Aquestes beques de menjador van adreçades a alumnes amb dos perfils diferents però, 

en un elevat nombre de casos, no excloents: d’una banda, aquells que provenen de 

famílies amb recursos econòmics molt limitats; d’altra banda, aquells alumnes que, per la 

seva situació social, geogràfica o familiar, es considera que mereixen una especial 

atenció. Per tant, les beques de menjador són per cobrir múltiples necessitats, amb 

l’objectiu final de garantir la igualtat d’oportunitats per tots i totes, on cada cop més 

s’està experimentant una ràpida transformació econòmica i social. 

Els criteris de l’Administració per a l’assignació d’aquest ajuts de menjadora les famílies 

s’han basat fins al moment actual en la situació socioeconòmica, familiar, geogràfica, 

etc., de l’alumne. Ara bé, la realitat socioeconòmica ha sofert una ràpida transformació 

durant aquest anys, posant de manifest la necessitat d’incorporar als criteris de 

baremació utilitzats tradicionalment elements capaços de fer front a nous reptes socials. 

Les beques de menjador actuals que s’atorga des de l’Administració pública per motius 

socioeconòmics, deixen sense cobrir una bona part de les necessitats de moltes famílies 

amb infants i/o joves que volen accedir al menjador escolar, sigui per la manca de 

pressupost, per una baremació ajustada, per falta d’informació, etc. 

A continuació presentem unes dades extretes d’un informe de la FAPAC en relació a la 

situació de les beques menjador a Catalunya al curs escolar 2013 - 2014 (dades font de 

l’Idescat). 

 Població sota el llindar de la pobresa: 26,7% 

 Ingressos per sota del 60% de la mitjana: 



      

o Població 0-16 anys: 1.185.272 

o Població 3-12 anys: 725.522 

 Població en risc Exclusió Social 

o Població 0-16 anys amb risc d’exclusió social: 316.467 nens i nenes 

o Població 3-12 anys amb risc d’exclusió social: 190.086 nens i nenes 

 Beques menjador curs 2013 – 2014 

o Total 60.000 beques menjador no obligatòries a Catalunya 

o Cobreix en el 19,1% dels menors de 0-16 anys amb risc d’exclusió social 

o Cobreix en el 31’57 % dels menors de 3-12 anys amb risc d’exclusió social 

o Beques menjador 2013-2014 Concedides: 23.371 

o Beques menjador 2013-2014 Denegades: 17.403 

o Percentatge de denegacions del 42’68% de les sol·licituds 

 

1. Què són les beques menjador de Fundesplai? 

Fundesplai (Fundació Catalana de l'Esplai) vol porta a terme una campanya de suport i 

ajut econòmic per respondre a les necessitats educatives de lleure i d’alimentació dels 

sectors socials mes afectats per l’actual crisi econòmica i que utilitzen o volen tenir 

accés al servei de menjador escolar. 

Fundesplai i la seva campanya de beques menjador vol adquirir el compromís amb 

les famílies d’infants entre els 3 i els 17 anys que hagin estat afectades per l'atur i 

amb situacions socioeconòmiques greus a ajudar-les perquè els seus infants i/o 

joves puguin accedir al servei de menjador escolar i no quedin exclosos d’aquests.  

Fundesplai vol donar suport mitjançant ajuts econòmics amb beques pels menjadors 

escolars que es gestionen des de l’Entitat amb un objectiu clar, que és incrementar la 

igualtat d’oportunitats: garantir que molts infants i joves no perdin el seu dret a gaudir 

d’un temps del migdia de lleure educatiu i d’alimentació saludable de qualitat i 

que l’accés en aquest servei no esdevingui un factor d’exclusió.   

 

 



      

Per tot plegat, la campanya d’ajuts econòmics de beques menjador té com a 

principals finalitats poder incrementar la participació de més infants i joves, i per altre 

part, donar suport i ajuda econòmica a les famílies dels infant i joves que es troben en 

situació de vulnerabilitat o risc social i utilitzant el servei de menjador escolar que es 

gestiona des de Fundesplai. 

2. Requisits per accedir a les beques menjador 

La campanya d’ajuts econòmics de beques menjador de Fundesplai s’adreça a les 

famílies d’infants i joves que utilitzen o volen utilitzar diàriament el servei de menjador 

escolar gestionat per Fundesplai. 

Per accedir a la sol·licitud d’una beca o ajut de menjador de Fundesplai, les famílies 

hauran de complir una sèrie de requisits: 

 Famílies en les quals algun dels progenitors està en situació d’atur en el 

moment que es fa la sol·licitud i així ho pugui certificar.  

 Beques destinades a famílies d’infants entre els 3 i els 17 anys. 

 La beca de menjador escolar es podrà sol·licitar des de l’inici del curs escolar fins a la 

seva finalització (setembre – juny). 

 Cal estar inscrit i participant del servei de menjador escolar per sol·licitar l’ajut 

econòmic de beca menjador de Fundesplai. 

 No gaudir d'ajuts o subvencions pel mateix concepte atorgats per les 

administracions públiques o privades, o en el cas de rebre aquest ajuts no són 

suficients per garantir la seva participació. Es valorarà complementar la part restant 

segons la situació socioeconòmica de la família. 

 Fundesplai utilitza un sistema automàtic per l’adjudicació de la beca a partir d’una 

puntuació d’acord a indicadors socials i variables que les famílies han de poder 

justificar amb la presentació de certificats i documentació de caràcter oficial.  

 Cap beca menjador serà atorgada sinó disposem a Fundesplai de la 

documentació justificativa de la família i infant/jove beneficiari d’aquest ajut 

econòmic. cas d’estar incomplerta o ésser documentació incorrecta, la beca romandrà 

sense resposta fins a completar la documentació necessària.  

  De forma excepcional, la direcció del centre escolar podrà justificar l’estat de 

necessitat d’una família que no pugui certificar la seva situació amb documents de 

caràcter oficial amb un informe social inicial.  

 



      

 La presentació de la documentació justificativa de la situació sociofamiliar de 

cada infant/jove es presentarà prèviament a la resolució de les beques per tal 

de poder fer una correcta assignació.  

Aquest document haurà de detallar la situació sociofamiliar i haurà d’estar signat pel 

director/a del centre educatiu.  

 La descripció de la situació sociofamiliar en el formulari de sol·licitud de beca ha 

ser coherent amb la documentació justificativa que s’aporti de cada cas. 

 El sistema de puntuació determinarà el percentatge i import de beca a 

atorgar en cada cas. La beca mai cobrirà el 100% del cost de l’activitat de 

menjador escolar. És becarà el 25%, 50% o 75% de l’import total sol·licitat o de 

l’import total de l’activitat segons cada cas i utilitzant els criteris de puntuació que 

estant establerts per l’Àrea Social de Fundesplai. 

 Per a la gestió de la sol·licitud i tramitació de les beques menjador s'utilitzarà 

l'aplicatiu web. No serà possible atorgar beques sense la introducció de la 

informació en aquest aplicatiu. 

 

3. Procés a realitzar per tramitar una beca menjador 

Prèviament abans de realitzar el tràmit de sol·licitud d’una beca menjador de Fundesplai, 

el/la director/a i/o consell escolar i/o professorat,... del centre escolar interessats/des en 

els ajuts econòmics, hauran de tenir en compte i conèixer la informació i els requisits 

d’accés que estan establerts en aquest document. Per accedir a la beca menjador i com 

hem dit anteriorment, els infant/s i/o jove/s de les famílies interessades han d’estar 

inscrits i assistir al servei de menjador de l’escola / institut. 

Als següents passos a realitzar per la sol·licitud d’aquesta beca seran: 

1. La direcció del centre escolar i després d’haver-ho analitzat internament (equip 

directius, comissions socials, consell escolar, etc., Ampa, etc.) i segons els 

requisits dels ajuts econòmics de beca menjador que s’estableixen, realitzarà una 

proposta a Fundesplai d’infants/joves susceptibles de rebre aquesta beca. 

2. Fundesplai facilitarà els fulls de sol·licitud i requisits d’accés a la beca menjador 

(informació de documentació a presentar) per tal de es pugui repartir-se per part 

del centre escolar a les famílies proposades. 

3. El tècnic/a del departament de menjadors escolars de Fundesplai que realitzi el 

seguiment al centre escolar, recollirà tots els formularis i documentació adjunta 

de les famílies sol·licitants de beca, queden d’acord de com realitzar-ho, en els 



      

terminis i la concreció d’un calendari que s’establirà amb la direcció de l’escola / 

institut. 

4. Després de la recepció de la sol·licitud i documentació, des del departament de 

Programes Escolars de Fundesplai, un/a tècnic/a administratiu repassarà aquesta i 

es posarà en contacte amb la família (telefònicament o per email) per tal d’aclarir 

o sol·licitar documentació justificativa que no s’hagi presentat o que no estigui 

clara. 

5. El tècnic/a administratiu de Programes Escolars introduirà les sol·licituds a la web 

de beques, validarà i recollirà la documentació de cada família, i finalment 

entregarà els expedients al tècnic/a de l’Àrea Social de Fundesplai per a la seva 

revisió, puntuació i validació (baremació i definició de percentatge de beca 

menjador). Cal ser rigorosos en informar dels imports de l’activitat, dels ajuts que 

ja està rebent aquest infant/jove, per tal de fer el càlcul de beca sobre la 

diferència d’aquests imports.  

6. La persona tècnica de l’Àrea Social de Fundesplai, comunicarà a la persona tècnica 

del departament de Programes Escolars els % de beca i l’import atorgats a cada 

infant/jove sol·licitant d’ajut econòmic de beca menjador. Es farà arribar una 

graella resum al centre escolar amb la informació de les beques atorgades i 

denegades. 

7. La persona tècnica de Programes Escolars es posarà en contacte amb la família de 

l’infant/jove sol·licitant de beca per notificar-li si se li ha atorgat o denegat la 

beca, i l’import total corresponen a la beca menjador.  

En el cas de l’adjudicació d’una beca menjador a la família, se li notificarà aquesta 

el nou import total/mensual que haurà de pagar pel servei de menjador escolar 

després de ser-li atorgat l’ajut econòmic. 

8. La persona tècnica de Programes Escolars haurà de recollir les (2/3) declaracions 

signades per part de la família, per tal de que posteriorment es pugui adjuntar 

aquesta documentació a cada expedient.  

Al finalitzar el procés es recolliren tots els expedients per la darrera revisió i arxiu 

definitiu a l’Àrea Social de Fundesplai. 

 

4. Documentació per a la justificació de la situació sociofamiliar  

D'acord amb la situació de cada família s'hauran de demanar alguns dels següents 

documents o declaracions signades per tal de certificar la situació que viuen:  

 

 



      

a) Documents o certificats oficials  

 Documents d’atur: Certificat original emès per l'Oficina de Treball de la 

Generalitat (OTG), conforme està inscrit a aquesta oficina a la data de 

sol·licitud de la beca o en la data de la realització de l'activitat referent a 

la beca atorgada.  

En cas de:  

 Rebre prestació: document que especifiqui el fet de percebre una 

prestació. 

 No rebre prestació: document que certifiqui el fet de no rebre prestació.  

 Altres ajudes o prestacions socials: Sigui la que sigui l’ajuda que percep la 

família caldrà que presenti la corresponent certificació emesa per l’òrgan referent 

conforme rep aquesta prestació a la data de sol·licitud de la beca o en la data de 

la realització de l'activitat referent a la beca atorgada.  

 Subsidis possibles quan s’esgota la prestació d’atur: Renda activa d’inserció, 

programa de requalificació de les persones que hagin esgotat la seva protecció 

per desocupació, subsidi d’atur per esgotament de la prestació contributiva, 

subsidi d’atur per a persones amb més de 52 anys, subsidi d’atur per pèrdua de 

treball i altres.  

 PIRMI (Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d'Inserció)  

 Altres prestacions: prestació no contributiva, prestació per discapacitat, etc.  

 Certificat de reconeixement de discapacitat de l’infant o jove: És un 

document acreditatiu de la condició de discapacitat, indica el diagnòstic i el grau 

de disminució expressat en percentatge i l'expedeixen els equips de valoració i 

orientació (EVO) dels centres d'atenció a les persones amb discapacitat (CAD) de 

la Generalitat de Catalunya. Caldrà presentar la fotocòpia del certificat que 

acrediti la discapacitat de l’infant o jove. 

 Carnet de família nombrosa: Fotocòpia del carnet de família nombrosa. En cas 

de no disposar d’aquest carnet, la família podria acreditar la situació amb el llibre 

de família (la fotocòpia ha d’evidenciar que hi ha 3 o més fills en el nucli).  

 Carnet de família monoparental: Fotocòpia del carnet de família monoporental. 

En cas de no disposar d’aquest carnet, la família podria acreditar la situació amb 

el llibre de família. Només excepcionalment farem signar una declaració jurada.   

 

 



      

b) Declaracions jurades signades per les famílies.  

Declaració jurada que no rep altres ajuts per l’activitat que s’atorga la beca. (Model 

disponible a la web). 

c) Altres documents: 

Informe social: informe elaborat de manera excepcional per part de la direcció del 

centre escolar explicant l’estat de necessitat de la família o la situació que justifica 

l’atorgament de beca menjador. Signat i segellat.  

 

5.  Sistema de puntuació per l’atorgament de les beques menjador   

El sistema de puntuació dels ajuts per a beques menjador del curs escolar 2014-2015, 

manté els següents indicadors socials: 

 

Ítems Punts Certificats per a la justificació 

Ambdós progenitors en situació 

d’atur i NO perceben prestació 

d’atur (1) 

7 

Certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la Generalitat 

d’ambdós progenitors, en que consti que no es percep la 

prestació d'atur. 

Un progenitor en situació d’atur i 

NO percep prestació d’atur (1) 
4 

Certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la Generalitat, en 

que consti que no es percep la prestació d'atur.  

Ambdós progenitors en situació 

d’atur i ambdós perceben 

prestació d’atur (2) 

3 

Certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la Generalitat 

d’ambdós progenitors, en que consti que es percep la prestació 

d'atur i la seva quantia 

Un progenitor en situació d’atur i 

percep la prestació d’atur (2) 
2 

Certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la Generalitat, en 

que consti que es percep la prestació d'atur i la seva quantia 

Un o ambdós progenitors no 

treballen, no estan en situació d’atur 

i reben ajudes i prestacions socials 

per a subsistir (3) 

 

5 

Les persones que percebin la Renda Mínima d'Inserció: 

certificat acreditatiu actualitzat. 

Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d'una 

pensió i de la seva quantia actualitzada.  

Altres subsidis: certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la 

Generalitat conforme percep aquest subsidi i la quantia.  

En la resta de situacions no previstes anteriorment s'haurà 

d'acreditar mitjançant qualsevol altra documentació referent. 



      

 

Percentatges de beca a partir de la puntuació obtinguda:  

- 11 o més  punts:  atorgar el 75% de beca sobre el cost de l’activitat.  

- Entre 7-10 punts:  atorgar el 50% de beca sobre el cost de l’activitat. 

- Entre 4-6 punts:  atorgar el 25% de beca sobre el cost de l’activitat. 

- De 0 a 3 punts: atorgar 0% de beca. 

6. Aspectes a tenir en compte 

Les sol·licituds són de caràcter familiar, per tant en cas de voler sol·licitar beques per 

dos o més germans es pot fer al mateix formulari. 

La presentació de sol·licitud de beca no garanteix cap ajut econòmic per l’activitat 

de menjador. Si l’activitat no es realitza no s’aplicarà l’import atorgat de beca. 

El departament de Programes Escolars de Fundesplai s’ha de comprometre a 

presentar tota la documentació per l’atorgament de l’ajut econòmic de beca menjador 

en els terminis que s’estableixin.  

Els documents que cal presentar a l’Àrea Social són: 

- Llistats dels infants i joves dels centres escolars, i relació del preu 

sol·licitat per ser becada l’activitat. El llistat ha d’estar signat per 

responsable de l’entitat i segellat. 

Els progenitors treballen i els seus 

ingressos no són suficients per 

pagar el 100% de la activitat (4) 

3-5 

Informe social elaborat pel responsable d’àrea social o de 

l’entitat acreditant l’estat de necessitat de la família o la 

situació que justifica l’atorgament de beca. Signat i segellat. 

Puntuació a determinar per l’equip tècnic de beques a 

partir de l’informe aportat. 

Família nombrosa (5) 1 Fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent    

Família monoparental (6) 3 Fotocòpia del carnet de família monoparental vigent.  

Discapacitat de l’infant o jove becat 

(7) 
1 

Fotocòpia del certificat que acrediti la discapacitat de l’infant o 

jove, emès per un Centre d'Atenció a Persones amb 

Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i Família 

Rep altres ajuts per l’activitat que 

sol·licita la beca: Sí/No (8) 

Sí: -1 

No: 0 

Declaració jurada que no rep altres ajuts per l’activitat que 

s’atorga la beca signada per un dels progenitors. 

Fa altres activitats (extraescolars, 

acollida,...) regularment a l’escola 
1 

Informació del programa de socis de Fundesplai (quota que 

paga l’infant/jove) 



      

- Documentació completa de l’estat sociofamiliar de cada família 

sol·licitant de beca menjador.  

- Informe social del director/a dels infants i joves sol·licitant de beca 

menjador, en el cas que la documentació sociofamiliar no sigui necessària 

per la sol·licitud duna beca menjador. Signat i segellat.  

- Posteriorment a l’atorgament de la beca, la declaració signada per 

les famílies conforme han rebut la beca de Fundesplai, amb data i 

signatura.  

- Posteriorment a l’atorgament de la beca, la declaració signada per 

les famílies que certifica la participació del seu fill/a en l’activitat, 

amb data i signatura.  

En compliment del disposat a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal (LOPD) l’informem que les dades personals que ens facilita de forma 

voluntària per a la sol·licitud de la beca són incorporades en fitxers titularitat de la 

Fundació Catalana de l'Esplai i entitats vinculades amb la finalitat de gestionar 

l’esmentada sol·licitud.    

El titular de les dades, i com a tutor legal en cas de menors de 14 anys, autoritza de 

forma expressa el tractament d’aquestes dades, així com futures dades que ens pugui 

facilitar per a les finalitats indicades, incloses dades especialment sensibles d’interès 

(com informacions i acreditació de la situació socioeconòmica o possibles discapacitats). 

La Fundació Catalana de L’Esplai es compromet a tractar aquestes dades amb la màxima 

reserva i confidencialitat. 

Les seves dades podran ser comunicades als Organismes i Institucion subvencionadores 

als efectes acreditatius oportuns. 

Així mateix, en cas d’autoritzar-nos, les seves dades de contacte podran ésser també 

utilitzades per a l’enviament d’informacions relacionades amb les activitats i serveis de la 

Fundació Catalana de l'Esplai i entitats vinculades que puguin resultar del seu interès i 

d'altres relacionades amb els sectors de la formació, lleure i ONG.  

Les entitats vinculades a la Fundació Catalana de l'Esplai destinatàries de les dades i a les 

que atorga la present autorització són: la FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI, 

FEDERACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI, FUNDACIÓN ESPLAI, ASSOCIACIÓ CATALANA 

CASES DE COLÒNIES, CENTRE D’ESTUDIS DE L’ESPLAI, i SUPORT ASSOCIATIU. 

Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició que contempla la Llei 

pot dirigir-se mitjançant comunicació escrita a la FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI, Ref. 

Protecció de dades, Carrer Riu Anoia 42-54, 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona), o bé 

per correu electrònic a dadespersonals@fundesplai.org. 



 

7. Circuït per sol·licitar ajuts econòmics de beques menjador de Fundesplai 
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SI 

Llistat d’infants i/o joves susceptibles 

de necessitar ajuda econòmica per 

l’activitat de menjador escolar 

 

Presentar un informe social per part del 

director/a explicant la situació de la família 

 

SI 
 
 

   NO 

COMPLEIXEN ELS REQUISITS PER 
SOL.LICITAR UNA BECA? 

CENTRE ESCOLAR (sol·licitud 

de l’ajut econòmic) 

 

DEPARTAMENT DE 
PROGRAMES ESCOLARS 

Cal presentar la sol.licitud 

individual de cada família i la 

documentació requerida de 

la situació sociofamiliar 

El departament de 

Programes Escolars 

realitzarà el seguiment i 

recollida de la informació i 

documentació de cada 

família sol·licitant d’ajut 

econòmic de beca menjador 

ES CONCEDEIX UNA AJUDA 
ECONÒMICA A LA FAMÍLIA 

SOL.LICITANT? 

Presentar a l’Àrea Social 

l’expedient per la validació i 

atorgament de la beca 

menjador 

El departament de Programes 

Escolar ho comunicarà a la 

família i sol·licitar 

documentació signada 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


