
 

 

 
EXTRACTE DE LES 
L’ASSISTÈNCIA ESCOLAR I PER AL SERVEI DE MENJADOR DELS INFANTS 
MATRICULATS A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS.

Per a més informació 

 

Ensenyament 
Baixada de les Figueretes, 1, 2n pis. 08301 Mataró

Tel.93 758 23 31. Fax 93 758 24 95 

ensenyament@ajmataro.cat    

Ajuntament de Mataró 

  

 

 

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
dies/setmana dels infants matriculats a les escoles bressol municipals en el curs 

d’aquesta convocatòria els serveis de permanències, menjador
 
PERSONES BENEFICIÀRIES. Els alumnes matriculats

amb el criteri de valoració de “Capacitat econòmica de la unitat 

punts).  
 
REQUISITS 
1. Estar empadronat a Mataró. 

2. Els membres de la unitat familiar del sol·licitant 

impedeixen obtenir aquella condició

Tributària ni amb la Seguretat Social

municipal de l’any 2017, les persones interessades han de presentar

Hisenda i la Tresoreria de la Seguretat Social.
 
CRITERIS DE VALORACIÓ 

A. Capacitat econòmica de la unitat familiar

                           TRAMS DE RENDA  

 
    B.  Valoració sòciofamiliar: Els beneficiaris que compleixin amb el requisit econòmic, podran justificar altres situacions 

socials i familiars: 
a) Quan algun membre de la unitat familiar  acrediti la condició de discap

          Si el grau de discapacitat és igual o superior al 33% i fins al 64%: 1 punt.

        Si el grau de discapacitat és igual o superior al 65%: 2 punts.

       Si hi ha dos o més membres de la unitat familiar amb discapacitat igual o superio

Si hi ha dos o més membres de la unitat familiar amb discapacitat igual o superior al 65%: 3 punts

b) Per família nombrosa o monoparental
              amb carnet vigent de categoria general:1 punt 

              amb carnet vigent de categoria especial: 2 punts

c) Família en situació social o econòmica desfavorable, acreditada pels òrgans competents municipals o altres 

institucions:   
 famílies amb situació econòmica “fràgil”: 2 punts

 famílies en situació d’alt risc: 4 pun

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
a la Direcció d’Ensenyament o a qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana (OFIAC)

Termini de presentació de les sol· licituds:
Els infants que obtinguin la plaça d’escola bressol amb posterioritat al període ordinari de matriculació

matrícula viva), podran presentar la sol·licitud de beca en el moment de formalitzar la matrícula.

La no acreditació documental de les circumstancies al·legades dins el termini establert, implica que el criteri afectat no 

es valorarà.   

Membres 

unitat familiar 7 punts 6 punts

2

Menys de 

1.500,00 €

Entre 1.500,00 

€ i 3.000,00 €

3

Menys de 

3.500,00 €

Entre 3.500,00 

€ i 5.500,00 €

4

Menys de 

5.500,00 €

Entre 5.500,00 

€ i 7.500,00 €

5

Menys de 

7.500,00 €

Entre 7.500,00 

€ i 9.500,00 €

6 o més

Menys de 

9.000,00 €

Entre 9.000,00 

€ i 11.000,00 €

EXTRACTE DE LES BASES PER A L’ATORGAMENT DE BEQUES PER A 
L’ASSISTÈNCIA ESCOLAR I PER AL SERVEI DE MENJADOR DELS INFANTS 

LATS A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS. CURS 201

Per a més informació www.mataro.cat 

Baixada de les Figueretes, 1, 2n pis. 08301 Mataró 

      

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. Beques per a l’assistència escolar i per al servei de menjador fix de 

infants matriculats a les escoles bressol municipals en el curs 201

de permanències, menjador de menys de 3 dies i esporàdics

Els alumnes matriculats en el curs 2017 – 2018  que la seva unitat familiar

apacitat econòmica de la unitat  familiar” (queden excloses les sol·licituds amb 0 

Els membres de la unitat familiar del sol·licitant d’aquestes beques no s’han de trobar en cap de les causes que 

impedeixen obtenir aquella condició (no s’ha de tenir deutes ni amb l’Ajuntament de Mataró ni 

ni amb la Seguretat Social). D’acord amb el que estableix l’article 25 de les Bases d’Execució del Pressupost 

municipal de l’any 2017, les persones interessades han de presentar una declaració responsable de no deutes amb 

Hisenda i la Tresoreria de la Seguretat Social. 

Capacitat econòmica de la unitat familiar. La puntuació s’establirà segons la taula següent

TRAMS DE RENDA  SEMESTRAL NETA PER UNITAT FAMILIAR

Els beneficiaris que compleixin amb el requisit econòmic, podran justificar altres situacions 

a) Quan algun membre de la unitat familiar  acrediti la condició de discapacitat:  

Si el grau de discapacitat és igual o superior al 33% i fins al 64%: 1 punt. 

Si el grau de discapacitat és igual o superior al 65%: 2 punts. 

Si hi ha dos o més membres de la unitat familiar amb discapacitat igual o superior al 33% i fins al 65%: 2 punts

Si hi ha dos o més membres de la unitat familiar amb discapacitat igual o superior al 65%: 3 punts

b) Per família nombrosa o monoparental 
amb carnet vigent de categoria general:1 punt   

t vigent de categoria especial: 2 punts 

c) Família en situació social o econòmica desfavorable, acreditada pels òrgans competents municipals o altres 

famílies amb situació econòmica “fràgil”: 2 punts 

famílies en situació d’alt risc: 4 punts   

SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR. Les sol·licituds s’hauran de 

o a qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana (OFIAC). 

ermini de presentació de les sol· licituds: del 3 al  10 de juliol de 2017, ambdós inclosos
que obtinguin la plaça d’escola bressol amb posterioritat al període ordinari de matriculació

, podran presentar la sol·licitud de beca en el moment de formalitzar la matrícula.

de les circumstancies al·legades dins el termini establert, implica que el criteri afectat no 

5 punts 4 punts 3 punts 2 punts

Entre 3.001,00 € i 

5.000,00 €

Entre 5.001,00 € i 

7.000,00 €

Entre 7.001,00 € 

i 9.000,00 €

Entre 9.001,00 € 

i 10.500,00 €

Entre 5.501,00 € i 

7.500,00 €

Entre 7.501,00 € i 

9.500,00 €

Entre 9.501,00 € 

i 11.500,00 €

Entre 11.501,00 

€ i 13.000,00 €

Entre 7.501,00 € i 

9.500,00 €

Entre 9.501,00 € i 

11.500,00 €

Entre 11.501,00 

€ i 13.500,00 €

Entre 13.501,00 

€ i 15.000,00 €

Entre 9.501,00 € i 

11.500,00 €

Entre 11.501,00 € 

i 13.500,00 €

Entre 13.501,00 

€ i 15.000,00 €

Entre 15.001,00 

€ i 16.500,00 €

Entre 11.001,00 € 

i 13.000,00 €

Entre 13.001,00 € 

i 15.000,00 €

Entre 15.001,00 

€ i 16.500,00 €

Entre 16.501,00 

€ i 18.000,00 €

BASES PER A L’ATORGAMENT DE BEQUES PER A 
L’ASSISTÈNCIA ESCOLAR I PER AL SERVEI DE MENJADOR DELS INFANTS 

CURS 2017-2018.   

   

i per al servei de menjador fix de 3, 4 ó 5 

2017 – 2018. Queden exclosos 

dies i esporàdics, i serveis de vacances.  

la seva unitat familiar compleixi 

(queden excloses les sol·licituds amb 0 

s no s’han de trobar en cap de les causes que 

Ajuntament de Mataró ni amb l’Agència 

D’acord amb el que estableix l’article 25 de les Bases d’Execució del Pressupost 

una declaració responsable de no deutes amb 

La puntuació s’establirà segons la taula següent:  

PER UNITAT FAMILIAR 

 

Els beneficiaris que compleixin amb el requisit econòmic, podran justificar altres situacions 

r al 33% i fins al 65%: 2 punts 

Si hi ha dos o més membres de la unitat familiar amb discapacitat igual o superior al 65%: 3 punts 

c) Família en situació social o econòmica desfavorable, acreditada pels òrgans competents municipals o altres 

Les sol·licituds s’hauran de presentar 

bdós inclosos. 
que obtinguin la plaça d’escola bressol amb posterioritat al període ordinari de matriculació (inclosa 

, podran presentar la sol·licitud de beca en el moment de formalitzar la matrícula. 

de les circumstancies al·legades dins el termini establert, implica que el criteri afectat no 

1 punt 0 punts

Entre 10.501,00 

€ i 12.000,00 €

Més de 

12.000,00 €

Entre 13.001,00 

€ i 14.500,00 €

Més de 

14.500,00 €

Entre 15.001,00 

€ i 16.500,00 €

Més de 

16.500,00 €

Entre 16.501,00 

€ i 18.000,00 €

Més de 

18.000,00 €

Entre 18.001,00 

€ i 19.500,00 €

Més de 

19.500,00 €


