ANNEX 2
Barem de puntuació per als ajuts individuals del servei escolar de menjador
1. Condicions econòmiques
Es computen com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos de la unitat familiar durant
l’any fiscal 2014. Al quocient resultant de dividir tots els ingressos (casella 455 + casella 465
de la declaració de la renda) entre el nombre de membres de la unitat familiar, se li ha
d’adjudicar la puntuació següent:
Ingressos

Puntuació

Fins a 4.000 euros

10 punts

De 4.000,01 euros a 6.000 euros

9 punts

De 6.000,01 euros a 8.000 euros

8 punts

De 8.000,01 euros a 10.000 euros

7 punts

De 10.000,01 euros a 11.000 euros

6 punts

D’11.000,01 euros a 12.000 euros

5 punts

De 12.000,01 euros a 13.000 euros

4 punts

De 13.000,01 euros a 14.000 euros

3 punts

De 14.000,01 euros a 15.000 euros

2 punts

De 15.000,01 euros a 16.000 euros

1 punt

Més de 16.000 euros

0 punts

2. Dades familiars
Per cada infant en acolliment

1 punt

Per cada persona de la unitat familiar amb
discapacitat física o psíquica (més d’un 33 %)

2 punts

Per família nombrosa

2 punts

Per família monoparental

2 punts

Per tenir dos o més infants escolaritzats al mateix
centre educatiu que facin ús del menjador

1 punt

3. Condicions sociofamiliars desfavorables
El consell escolar ha de valorar les condicions sociofamiliars desfavorables a partir de les
orientacions que figuren a l’annex 2 d’aquesta Resolució i en funció de la informació i els
documents que hagi pogut recaptar.
Per garantir la confidencialitat de les dades s’ha d’evitar utilitzar el nom dels menors o les
seves famílies i substituir-lo pel codi de la sol·licitud.
En el cas que ho considerin oportú, es podrà convocar el professor tècnic de serveis a la
comunitat (PTSC) amb la finalitat que pugui aportar més informació o assessorar el consell
escolar.
Si disposa d’un informe dels serveis socials corresponents que aconselli facilitar l’ajut
individual de servei escolar de menjador arran de les circumstàncies socioeconòmiques
desfavorables, s’ha d’atorgar una puntuació directa de 3 punts.

