Bases que han de regir la concessió d'ajuts econòmics en matèria de menjador escolar per motius
socioeconòmics i geogràfics a les famílies de l’alumnat d’escolarització obligatòria que no tenen dret a
la gratuïtat d’aquest servei, en el curs 2013/2014

Clàusula 1ª. Objecte de la convocatòria.
Constitueix l'objecte d'aquestes bases regular el règim dels ajuts econòmics en matèria de menjador escolar
per motius socioeconòmics i geogràfics, a les famílies dels alumnes que no tenen dret a la gratuïtat d’aquest
servei, en el curs 2013/2014.

Clàusula 2ª. Destinataris dels ajuts.
Són destinataris dels ajuts en matèria de menjador escolar les famílies dels alumnes que cursin estudis als
centres docents públics i centres docents privats concertats de la comarca, on almenys el pare/mare o persona
que exerceixi la tutoria legal tingui un any d’antiguitat d’empadronament a la comarca de la Ribera d’Ebre a
data de sol·licitud d’ajut, d’ensenyaments de caràcter obligatori (EP o ESO) i no obligatori 2n cicle d’EI, així
com els alumnes amb necessitats especials, que fan ús o vulguin fer ús del servei de menjador escolar en
centres d’ensenyament de la comarca, però que no gaudeixen del dret a la gratuïtat d’aquest servei.
Excepcions:
1. Els casos socials seran aprovats encara que cap dels progenitors o tutors legals acreditin un any
d’empadronament a la comarca.
2. Alumnes i progenitors no empadronats a la Ribera d’Ebre, sempre que els alumnes estiguin escolaritzats a
la comarca i tinguin reconeguda alguna discapacitat . En el cas que hi hagin més germans que assisteixen
amb dret a beca, als menjadors a la nostra comarca, es finançarà com a màxim amb un 50 % de l’import.
3. Altres supòsits adientment argumentats.

Clàusula 3ª. Consideració dels membres computables
Per al càlcul de la renda familiar als efectes d’aquests ajuts, són membres computables, sempre que
convisquin al mateix domicili a data 31/12/2012 les persones següents:


Les pròpies persones beneficiàries.



Els progenitors i/o tutors legals de les persones beneficiàries.



Els avis i àvies de les persones beneficiàries.



Tots els germans dels sol·licitants solters menors o iguals de 25 anys. Excepcionalment, els
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germans dels sol·licitants solters majors de 25 anys amb alguna discapacitat reconeguda
(minusvalidesa i/o dependència)


En cas, de separació legal i/o divorci es computaran els ingressos del nou cònjuge o persona
unida amb anàloga relació de convivència ( parella de fet acreditada ).

Clàusula 4ª. Càlcul de la renda familiar
Calculada la renda familiar a efectes dels ajuts, sempre que s’acrediti que les situacions que hi donen dret
concorren a 31/12/2012:

4.1 Als efectes d’aquests ajuts, es calcularà la renda familiar per l’agregació de les rendes corresponents
a l’exercici de 2012 de cadascun dels membres computables de la família que obtingui ingressos de
qualsevol naturalesa, segons s’indica en els paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa
reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques. Les prestacions o pensions exemptes de
tributar també seran afegides al càlcul econòmic d’ingressos.
4.2 Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat declaració per l’impost
sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la manera següent:
Primer. Se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi, excloent-ne els saldos nets
negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents a exercicis anteriors a 2012, i el saldo net negatiu de
rendiments de capital mobiliari que constitueixen la renda de l’estalvi corresponent als tres anys anteriors.
Segon. A aquest resultat es restarà la quota resultant de l’autoliquidació.
4.3 Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no hagin
presentat declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques, se seguirà el procediment descrit en
l’apartat primer anterior, i del resultat obtingut es restaran els pagaments efectuats a compte.
Tant a l’apartat 4.2 com a l’apartat 4.3 cal sumar-li les prestacions o pensions exemptes de tributar que

generen ingressos al nucli de convivència.
Quan la informació existent en poder de l’Administració Tributària resulti insuficient per determinar el
compliment dels requisits econòmics per part d’algun membre de la unitat familiar a que pertany la
persona sol·licitant de l’ajut es podrà sol·licitar altra documentació justificativa.
Les persones que a data 31/12/2012 convivien juntes però ara han causat defunció, cal que ho justifiquin.
Donat que no poden signar no se’ls comptabilitzarà els seus ingressos, ni se’ls aplicarà les consegüents
deduccions.
Per contra, els representants legals: pares o tutors legals i altres membres afectats per parentiu relacionats a
la clàusula 3, que en data 31/12/2012 convivien junts però actualment no. Resoldrem el tema de
l’autorització de signatura enviant via email escanejada serveissocials@riberaebre.org o fax al 977400400 la
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seva autorització signada detallant l’alumne, població, centre educatiu i el tipus de beca.
Clàusula 5ª. Deduccions.
Calculada la renda familiar a efectes dels ajuts, segons s’estableix en el punt anterior, s’aplicaran les
deduccions següents, sempre que s’acrediti que les situacions que hi donen dret concorren a 31/12/2012:
1. Es descomptarà el 50% del càlcul de la renda individual obtingut per qualsevol dels membres computables
de la família diferents dels sustentadors principals. S’entén per sustentadors principals els progenitors o
tutors legals.
2. Es descomptarà la quantitat de 500,00 euros per cada germà/ana, inclosa la persona beneficiària, que
convisqui en el domicili familiar quan es tracti de famílies nombroses i de famílies monoparentals. Les
famílies nombroses de categoria especial se li deduiran 765 € per cada fill o filla que hi convisqui.
3. Es descomptarà la quantitat de 1.811,00 euros per cada membre de la unitat familiar afectada de
disminució, que convisqui en el domicili familiar i que tingui reconeguda legalment alguna discapacitat: grau
de minusvalidesa igual o superior al 33% i fins al 64%, o bé grau 2 de dependència. Aquesta deducció serà
de 2.880,00 euros quan la minusvalidesa sigui de grau igual o superior al 65%, o bé grau 3 de dependència.
4. Es descomptarà la quantitat de 1.176,00 euros per cada germà/ana de la persona beneficiària, menors de 25
anys que cursin estudis universitaris i resideixin per aquest motiu fora del domicili familiar.
5. La quantitat de 900 euros per cada germà/ana de la persona sol·licitant, menors de 25 anys que cursin
estudis postobligatoris reglats no universitaris i resideixi fora del domicili familiar per raó d’aquests estudis.
Altrament es descomptarà la quantitat de 500 euros si resideixen al domicili familiar i es trasllada diàriament
per raó d’aquests estudis.

Clàusula 6ª. Valoració de l’ajut i imports màxims dels ajuts
6.1 L’atorgament de l’ajut anirà en funció de la dotació pressupostària existent i del nombre de sol·licituds
aprovades.

6.2 Valoracions amb puntuació.
a) Característiques socioeconòmiques de la família

Resultat del sumatori del càlcul dels ingressos de tots els membres afectats que hi conviuen , en aplicació de
les clàusules 4 i 5 i segons el nombre de membres es tindrà en compte el quadre següent referent a la
renda per càpita neta:
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MEMBRES

4 PUNTS

3 PUNTS

2 PUNTS

1 PUNTS

0 PUNTS

DE LA
UNITAT
FAMILIAR

2

De 0 € a 1.991,93 €

De 1.991,94 € a 2.655,91 €

De 2.655,92 € a 3.983,87 €

De 3.983,88 € a 7.967,73 €

> de 7.967,73 €

3

De 0 € a 1.892,34 €

De 1.892,35 € a 2.523,11 €

De 2.523,12 € a 3.784,67 €

De 3.784,68 € a 7.569,34 €

> de 7.569,34 €

4

De 0 € a 1.703,10 €

De 1.703,11 € a 2.270,80 €

De 2.270,81 € a 3.406,21 €

De 3.406,22 € a 6.812,41 €

> de 6.812,41 €

5

De 0 € a 1.532,79 €

De 1.532,80 € a 2.043,72 €

De 2.043,73 € a 3.065,60 €

De 3.065,61 € a 6.131,17 €

> de 6.131,17 €

6

De 0 € a 1.379,51€

De 1.379,52 € a 1.839,35 €

De 1.839,36 € a 2.759,03 €

De 2.759,04 € a 5.518,05 €

> de 5.518,05 €

7

De 0 € a 1.241,56 €

De 1.241,57 € a 1.655,42 €

De 1.655,43 € a 2.483,13 €

De 2.483,14 € a 4.966,25 €

> de 4.966,25 €

8 i més

De 0 € a 1.117,28 €

De 1.117,29 € a 1.489,71 €

De 1.489,72 € a 2.234,56 €

De 2.234,57 € a 4.469,62 €

> de 4.469,62 €

Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya 2012 ( 7.967,73 € ).
Es denegarà l’ajut, quan la renda familiar calculada d’acord amb el que disposen les bases anteriors, sigui
superior als llindars que s’estableixen a continuació, en funció del nombre de membres computables que
integren la unitat familiar.
La no obtenció de punts per situació econòmica suposarà la denegació automàtica de l’ajut.

b) Situació geogràfica.
Distància, anada i tornada, del domicili familiar al centre escolar igual o superior als 3 Km.

1 PUNT

De 3 a 6 Km

2 PUNTS

Més de 6 Km

SUMATORI DE PUNTS AMB EQUIVALÈNCIES PERCENTUALS

50% Fins a 2 punts d’economia i 0 punts per distància.
55% Fins a 2 punts d’economia i 1 punt per distància.
60% Fins a 2 punts d’economia i 2 punts de distància.
70% De 3 a 4 punts d’economia i 0 punts per distància.
80% De 3 a 4 punts d’economia i 1 punts per distància.
90% De 3 a 4 punts d’economia i 2 punts per distància.

6.3 Excepcionalment, s’aprovaran amb un 100 % aquelles sol·licituds valorades com a

“cas social” o

situació de risc greu amb una puntuació de 7 punts.
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6.4 Es denegarà la beca quan les activitats econòmiques de les quals siguin titulars els membres computables
de la unitat familiar, hagin tingut un total d’ingressos computables per activitats econòmiques en estimació
directa i en activitats agrícoles, ramaderes i forestals en estimació objectiva, durant el 2012, superior als
155.500,00 €

6.5 També serà motiu de denegació el fet de no disposar de dades econòmiques per part de l’Agència
Tributària Estatal d’algun dels membres computables de la unitat familiar
6.6 En cap cas, però, aquest ajut no podrà ésser superior al preu fixat com a màxim pel Departament
d’Ensenyament per la presentació del servei escolar de menjador per al curs 2013-2014.

Clàusula 7ª. Incompatibilitats.
Els ajuts regulats a les presents bases són incompatibles amb qualsevol ajut d'un altre organisme públic o
privat, rebut pel mateix concepte, sempre que superin el cost total del servei de menjador escolar.

Clàusula 8ª. Tramitació de les sol·licituds.
1. Els centres escolars mitjançant una nota informativa comunicaran: l’enllaç per descarregar-se l’imprès, la
data de revisió de la beca a l’ajuntament respectiu per agilitzar el tràmit de valoració i el termini màxim per
entrar la sol·licitud de beca amb registre d’entrada al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre o per correu
certificat.
Les sol·licituds s’han de formular en el model normalitzat “Sol·licitud d’ajut econòmic de menjador
escolar”, que serà proporcionat pel centre educatiu i estarà informat a http://www.riberaebre.org
2. L’imprès de la sol·licitud cal que el signin tots els membres de la unitat de convivència que tinguin
complerts els 14 anys en el moment de cursar la sol·licitud.
La presentació de la sol·licitud de l’ajut implica l’autorització al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i al
Departament d’Ensenyament, si s’escau, per obtenir a través de l’Agència Tributària o mitjançant via oberta,
les dades de la persona sol·licitant i de la resta de membres de la unitat familiar que siguin necessaris per a la
valoració.
Si sol·licita l’ajut més d’un membre de la família, es farà en un únic ingrés.
3. Amb la sol·licitud, degudament emplenada, s'ha d'acompanyar la documentació necessària que acrediti la
situació econòmica i familiar:
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2.1 Documentació imprescindible a presentar juntament amb la sol·licitud
Fotocòpia DNI/NIE del pare/mare, tutor/tutora de l’alumne.
Fotocòpia del primer full de la llibreta d’estalvis on consti el número de compte corrent, i en el cas
d'avançament de l’ajut per l’AMPA o altra entitat, cal aportar, també la fotocòpia del NIF/CIF.
En cas de tenir germans/anes que estiguin realitzant estudis postobligatoris ( estudis universitaris,
batxillerat, cicles formatius, PQPI) cal presentar còpia del resguard de la matrícula del curs 20132014.
Altres documents que el/la professional consideri oportuns per tal d’acreditar amb més fidelitat la
seva situació personal i/o econòmica actual.

2.2 Documentació autoritzada pels signants de la sol·licitud per a reclamar al Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre per Via Oberta i per la seu electrònica de l’Agència Tributària

Certificat d’imputacions de l’IRPF de l’exercici 2012.
Acreditant del nucli de convivència de la unitat familiar.
Acreditant del títol de família nombrosa.
Acreditant de discapacitat i de grau de dependència.
Fotocòpia del títol de família monoparental.
Altres pensions i prestacions exemptes de tributar- IRPF.
2.3 Documentació addicional que pot reclamar-se als sol·licitants

Altres documents que el/la professional consideri oportuns o bé alguns ja autoritzats via oberta, per tal
d’acreditar amb més fidelitat la seva situació personal i/o econòmica actual.
3. Les sol·licituds individuals les presentaran els representants legals dels/les alumnes davant el registre
general del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.
Prèviament els tècnics socials del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre podran desplaçar-se a les poblacions
de la comarca als efectes de revisar i resoldre dubtes de les beques a fi d’agilitzar les resolucions
d’atorgament amb els mínims requeriments.
A les persones que els resulti impossible portar-ho al Consell Comarcal podran enviar-ho per correu
certificat prèvia revisió de l’equip tècnic.
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Clàusula 9ª. Termini per presentar les sol·licituds.
1. El termini per a presentar les sol·licituds al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre s’inicia el dia 12 de
setembre de 2013 i fineix l’11 d’octubre de 2013, tots dos inclosos.
2. Només en circumstàncies excepcionals que hagin impedit formular la sol·licitud dins de termini, com és
ara un canvi de centre docent o altres circumstàncies sobrevingudes, s’admetran sol·licituds fora de termini.
L’atorgament dels ajuts en aquests supòsits resta condicionat sempre i quan la concessió dels ajuts sol·licitats
dins de termini no hagi esgotat el crèdit pressupostari disponible per aquesta finalitat:
a) A què el sol·licitant acrediti la circumstància sobrevinguda o el cas excepcional que justifiqui la
presentació de la sol·licitud fora de termini prèvia declaració d'informe social, quan es tracti d’una
situació de risc.
b) A què s’acrediti mitjançant el corresponent certificat municipal l’arribada a la comarca en posterioritat
a la data final del termini de presentació de sol·licituds i tingui la consideració de “ Cas Social “.

Clàusula 10ª. Concessions o denegacions de l'ajut i notificacions.
1. Correspon a l’EBAS del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre la tramitació dels expedients individuals, fins
a la formulació de la proposta de resolució, que serà subscrita per la Coordinadora de l’equip. Correspon a la
Junta de Govern Local la resolució dels expedients dins de les disponibilitats dels crèdits pressupostaris
existents.
2. Quan el nombre de sol·licituds excedeixi la disponibilitat pressupostària prevista per a aquesta finalitat, la
Junta de Govern Local, en adoptar l’acord de concessió i denegació, podrà fixar una puntuació mínima de tall
per a poder ésser beneficiari dels ajuts.
3. Les concessions dels ajuts es notificaran mitjançant l’exposició d’edictes en els taulers d’anuncis dels
centres d’ensenyament i ajuntaments del domicili del sol·licitant. Un cop exposats dins el termini que
s’habilitarà a l’efecte seran retornats mitjançant una diligència que fixarà els dies en els que ha estat exposat.
4. En el cas de les denegacions podran ser notificades mitjançant correu certificat al domicili especificat pels
sol·licitants al model de sol·licitud, si el nombre de les mateixes ho permet i pot ser assumit realitzar-ho a
través d’aquest mitjà.

Clàusula 11ª. Pagament.
1. L'import dels ajuts serà pagat als sol·licitants que se'ls hagi atorgat la present subvenció i ingressat als
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comptes corrents que els propis beneficiaris hauran indicat prèviament en emplenar el model normalitzat
"Sol·licitud d'ajut econòmic de menjador escolar curs 2013/2014".
2. Per rebre efectivament l'ajut a què es refereix l'apartat anterior és necessari justificar que les quantitats
atorgades pendents de cobrar es destinen a la finalitat per a les quals els ajuts han estat concedits. Per
acreditar això se seguirà el següent procediment:
a) El Consell Comarcal requerirà mensualment al president del Consell Escolar que empleni el document
normalitzat “certificat d’assistència”, referit a un període determinat del curs escolar. En qualsevol cas,
es procurarà que els períodes de justificació siguin mensuals a partir de la data d’aprovació de l’ajut o en
tot cas no excedeixi d'un trimestre natural.
b) Un cop revisada pel Consell Comarcal la justificació d’assistència al menjador escolar rebuda del
centre, s'ordenarà el pagament de les quantitats efectivament justificades, d’acord amb el preu assignat
pel Departament d' Ensenyament per al curs 2013/2014 i el període justificat segons disponibilitat de
tresoreria.

Clàusula 12ª. Dret supletori.
En tot allò que no es preveu en aquestes Bases de manera expressa, serà d'aplicació el que es disposa als
articles 239 a 241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, 118 a 129 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals
aprovat per Decret 179/1995, de 13/6/1995, 8 i concordants de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, i també, al RD 887/2006, de 21/07/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general
de subvencions.

Annex: Els documents corresponents als models de sol·licitud i de justificació dels presents ajuts es troben a
disposició dels interessats en la pàgina web del Consell Comarcal següent:
http://www.riberaebre.org
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