
INFORMACIÓ AJUDES MENJADOR CURS 20-21

RESUM segons la RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2020, del conseller d’Educació., 
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de 
menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats 
per al curs escolar 2020-2021.

a) Alumnat que en el curs 2019-2020 ja va sol·licitar l’ajuda per al menjador escolar:
a.1) Els pares, mares o tutors de l’alumnat que siguen usuaris de l’Aplicació ITACA Web Família, a partir 
de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, podran accedir a aquesta aplicació informàtica per a 
visualitzar i descarregar l’esborrany de sol·licitud d’ajuda, on constaran pregravades les dades que obren 
en poder d’aquesta Administració,una vegada han sigut actualitzades d’ofici per la Conselleria competent
en matèria d’educació, relatius a família nombrosa, família monoparental, alumnat destinatari de la renda 
valenciana d’inclusió, desocupació o atur sense prestació ni subsidi i grau de discapacitat legalment
reconegut, atés que en la sol·licitud o confirmació de l’esborrany per al curs escolar 2019-2020 es va 
autoritzar expressament la seua consulta per les persones interessades. Si les persones sol·licitants de 
l’ajuda estan conformes amb les dades facilitades, hauran d’imprimir, signar i presentar l’esborrany al 
centre on estaran matriculades durant el curs 2020-2021, sense necessitat de presentar la documentació. 
Si alguna de les dades que figuren en l’esborrany no és correcta, es procedirà a imprimir i assenyalar la 
circumstància que canvia en l’apartat G de l’esborrany, i aquest es presentarà al centre educatiu 
juntament amb la documentació justificativa.
a.2) Els pares, mares o tutors de l’alumnat que no siguen usuaris de l’aplicació informàtica ITACA Web 
Família, a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, podran sol·licitar al centre educatiu on 
l’alumnat estiga matriculat, un esborrany de sol·licitud d’ajuda per al menjador escolar, on constaran 
pregravades les dades que obren en poder d’aquesta Administració, una vegada han sigut actualitzades
d’ofici per la conselleria competent en matèria d’educació, relatives a família nombrosa, família 
monoparental, alumnat destinatari de la renda valenciana d’inclusió, desocupació o atur sense prestació ni
subsidi I grau de discapacitat legalment reconegut, atés que en la sol·licitud o
confirmació de l’esborrany per al curs escolar 2019-2020 es va autoritzar expressament la seua consulta 
per les persones interessades. El centre entregarà un esborrany per a cada alumne/a encara que formen
part de la mateixa unitat familiar. Si les persones sol·licitants de l’ajuda estan conformes amb les dades 
facilitades, hauran de signar l’esborrany i presentar-lo al centre on estarà l’alumne o l’alumna matriculat 
durant el curs 2020-2021. En aquests casos, no caldrà aportar cap documentació justificativa.
En el cas d’alumnat pertanyent a una unitat familiar amb més d’un alumne/a sol·licitant, es procedirà de la 
manera següent: si l’esborrany dels/de les alumnes és correcte, s’efectuarà la confirmació de les dades.
Si les dades d’algun alumne/a no són correctes, es procedirà a assenyalar la circumstància que canvia en
l’apartat G de l’esborrany, i aquestes presentarà al centre educatiu juntament amb la documentació justifi-
cativa. En el cas que algun alumne/a no estiga inclòs/a en l’esborrany, s’haurà de presentar una nova 
sol·licitud només per a aquest alumne/a,i s’emplenarà l’annex I i s’adjuntarà la documentació acreditativa. 
Tant la confirmació de l’esborrany com la presentació de l’annex I es realitzaran al centre on estarà 
matriculat l’alumnat durant el curs 2020-2021.

b) Alumnat que en el curs 2019/2020 no va sol·licitar l’ajuda per al menjador 
escolar:
La sol·licitud d’ajuda es realitzarà presentant l’annex I, emplenat,i adjuntant la documentació
acreditativa que es requereix en aquesta convocatòria en el centre on estarà matriculat 
l’alumnat durant el curs 2020/2021. Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la 
documentació següent:
– Fotocòpia del DNI/ NIF/ PASSAPORT/ NIE de les persones sol·licitants (pares, 
tutors o similars).
– La documentació, detallada en apartats anteriors, que siga necessària per a 
acreditar la composició de la unitat familiar, la renda família i aquelles dades 
sociofamiliars que són preses en consideració per a la concessió o, si és el cas, la 
baremació de la sol·licitud. La documentació, com ja s’ha indicat, haurà de ser 
l’original i una còpia que serà compulsada pel personal receptor.
En el cas que l’alumnat que forma part de la mateixa unitat familiar estiga escolaritzat en el curs 2020-
2021 en un únic centre, es presentarà una única sol·licitud. Si està escolaritzat en diversos centres, es 
presentarà una sol·licitud per cada centre.

7.1.a) Persones beneficiàries directes:

1. L’alumnat que curse segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària o Educació 
Secundària Obligatòria en els centres educatius dependents de la Generalitat, que haja sigut 
escolaritzat obligatòriament en un centre d’un municipi diferent de la seua residència per no 



haver-hi en aquesta oferta educativa. A l’efecte d’aquesta convocatòria, es consideraran 
municipi diferent els nuclis de població o nuclis disseminats, separats territorialment del 
municipi al qual pertanga el nucli, sempre que es tracte de nuclis amb una identitat històrica 
i cultural fàcilment recognoscible i independent de la resta del municipi al qual pertanyen i, a
més, es troben separats de qualsevol altre nucli de població del municipi per una franja de 
sòl no urbanitzable, i que el nucli no dispose de centre educatiu. En cap cas tindran aquesta 
consideració les urbanitzacions o nuclis de població de característiques semblants. Per a 
acreditar aquestes circumstàncies s’haurà de presentar l’annex III signat pel secretari o 
secretària de l’ajuntament al qual pertanga el nucli de població.

2. L’alumnat escolaritzat en centres específics d’Educació Especial de titularitat de la 
Generalitat, o en aules específiques d’Educació Especial en centres ordinaris de titularitat de 
la Generalitat, privats concertats o de titularitat pública diferent de la Generalitat.

3. L’alumnat que es trobe en situació d’acolliment familiar o residencial, així com els fills o les
filles de famílies acollidores. La condició de menor acollit de l’alumnat s’acreditarà per mitjà 
d’un certificat expedit per la persona titular del centre residencial de protecció de menors 
dependent de la conselleria amb competències en matèria de protecció de menors o pels 
serveis territorials d’aquesta conselleria, o bé per mitjà de la resolució administrativa o 
judicial per la qual es formalitza l’acolliment familiar o residencial. La condició de fill o filla de 
família acollidora es reconeixerà quan, mitjançant algun d’aquests mateixos documents, 
quede acreditat que els pares de l’alumnat tenen en acolliment familiar un menor o una 
menor, siga o no alumnat del centre.

4. Els fills o les filles de víctimes de violència de gènere, condició que haurà d’acreditar-se 
amb la presentació de la còpia compulsada de l’ordre de protecció a favor de la víctima, o, si 
és el cas, la setència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere, en
què s’acorden mesures de protecció a favor de la víctima que estiguen vigents durant la 
tramitació de l’ajuda. Excepcionalment, es podrà acreditar aquesta situació amb l’informe del
Ministeri Fiscal que indique l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de 
gènere, mentre no es dicte l’ordre de protecció o la presentació de certificat acreditatiu 
d’atenció especialitzada per un organisme públic competent en matèria de violència sobre la 
dona, actualitzat a la data de presentació de l’ajuda.

5. Les víctimes de terrorisme. Condició que haurà d’acreditar-se mitjançant la presentació de 
la còpia compulsada de la resolució corres-ponent del Ministeri de l’Interior.

6. L’alumnat destinatari de la renda valenciana d’inclusió, condició que serà facilitada per 
l’òrgan competent en la matèria per mitjans electrònics, amb anterioritat a l’adjudicació 
provisional de les ajudes, sempre que la persona interessada haja autoritzat la consulta en la 
seua sol·licitud.

7.1.b) L’alumnat que no es trobe en cap de les situacions anteriors i se li concedisca l’ajuda 
amb caràcter assistencial d’acord amb el barem que s’estableix en els apartats següents, 
tenint en compte les circumstàncies socioeconòmiques concurrents, i sempre que no superen
els llindars de renda establits en l’apartat següent.

Apartat huité. Llindars de renda
L’alumnat que no es trobe en cap de les situacions de les previstes en l’apartat 7.1 a podrà 
participar en la present convocatòria d’ajudes assistencials de menjador sempre que la renda
de la unitat familiar durant l’any 2019 no supere els imports següents:
Famílies de dos membres 24.089,00
Famílies de tres membres 32.697,00
Famílies de quatre membres 38.831,00
Famílies de cinc membres 43.402,00
Famílies de sis membres 46.853,00
Famílies de set membres 50.267,00
Famílies de huit membres 53.665,00
A partir del huité membre s’afegiran 3.391 euros a la renda de la unitat familiar per cada nou
membre computable.

Apartat nové. 
Membres computables de la unitat familiar
9.1. Són membres computables de la unitat familiar, sempre que convisquen en el domicili 
familiar:
– La persona o persones progenitores o representants legals.



– L’alumne o l’alumna.
– Germans/germanes menors de 26 anys o majors d’aquesta edat quan es tracte de persones
amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % que 
convisquen en el mateix domicili i sempre que no perceben cap tipus d’ingrés.
La justificació documental dels membres de la unitat familiar s’efectuarà per mitjà de la 
presentació de la còpia compulsada del llibre de família (si no figura ja en el centre educatiu),
o certificació del Registre Civil, o inscripció en qualsevol registre públic oficial d’unions de fet,
o documentació oficial acreditativa dels membres de la unitat familiar i les seues dates de 
naixement, o certificat d’empadronament col·lectiu actualitzat a data de presentació de 
sol·licituds en el qual figuren tots els membres de la unitat familiar que conviuen amb 
l’alumne o l’alumna.

9.2. En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable el 
que no convisca amb la persona sol·licitant de l’ajuda.
Tanmateix, i això s’aplicarà també en relació amb la viduïtat del pare o de la mare, sí que 
tindrà la consideració de membre computable, si és el cas, el nou cònjuge o persona unida 
per una relació anàloga, encara que no es trobe legalitzada la seua situació com a parella de 
fet, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar. Aquesta circumstància
quedarà acreditada amb l’aportació de la documentació indicada en l’apartat anterior.

9.3. En el cas de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar aquells 
que convisquen en el domicili en què es trobe empadronat l’alumnat; a aquest efecte haurà 
de presentar-se l’acord o la resolució pels quals s’estableixen el règim de custòdia 
compartida i un certificat d’empadronament.

Apartat desé. Determinació de la renda familiar

10.1. A l’efecte de les ajudes regulades en la present convocatòria per al curs 2020-2021, 
s’entendrà per renda familiar anual la suma de les rendes de l’exercici 2019 dels membres 
que integren la unitat familiar segons el que disposa l’apartat nové, calculada segons s’indica
en els paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l’Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques.

10.2. L’acreditació de les dades econòmiques de les persones sol·licitants serà consultada 
per la conselleria amb competències en matèria d’educació a l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària (AEAT) de manera telemàtica. El fet de participar en aquesta 
convocatòria comporta l’autorització expressa de les persones interessades per a la 
sol·licitud per part d’aquesta administració de les dades esmentades.

10.3. La no-presentació davant l’Administració Tributària de la declaració de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques per part d’algun dels membres de la unitat familiar que 
estiguen obligats segons la legislació vigent, serà motiu de denegació de l’ajuda.

10.4. La declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de la qual s’extrauran
les dades econòmiques serà la corresponent a l’exercici 2019, i per a la determinació de la 
renda familiar es computaran els imports continguts en les caselles 435 i 460 (base 
imposable general més base imposable de l’estalvi) de cada declaració.
Quan l’import que aparega en les caselles 435 i 460 siga negatiu o «0 €», serà «0 €» l’import 
que es consigne a l’efecte del càlcul.

10.5. Quan algun dels membres de la unitat familiar, la renda del qual siga computable, 
perceba ingressos subjectes a IRPF però no tinga obligació de presentar la declaració, serà la 
informació facilitada per l’AEAT sobre aquests ingressos o imputacions íntegres la que 
constituirà la renda familiar o una part d’aquesta, i en l’aplicació informàtica de la conselleria
amb competències en matèria d’educació que gestiona les ajudes es preveurà una minoració
d’aquests ingressos en la suma de 2.000 euros de conformitat amb el que es preveu en 
l’article 19 de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques més la quantitat 
resultant d’aplicar el que es disposa en l’article 20 de la mencionada llei en els termes 
previstos en la disposició addicional quarantena setena de la mateixa llei esmentada en els 
termes precisos en la disposició addicional quarentena setena d’aquesta llei per al cas de 
rendiments nets del treball de  l’exercici 2019 inferiors a 13.115€, a fi de no provocar 
situacions de greuge comparatiu amb els declarants d’IRPF.
10.6. En el cas de persones no obligades a presentar declaració d’IR-PF, la renda computable,
independentment de les dades que l’AEAT puga subministrar telemàticament, serà la suma 
dels ingressos íntegres obtinguts en l’exercici 2019. Els ingressos exempts en IRPF també 
computaran com a renda de la unitat familiar i se sumaran, si és el cas, a les rendes 



subjectes a IRPF. L’import dels ingressos íntegres de les persones no obligades a presentar 
declaració d’IRPF que es corresponen amb rendiments del treball es minorarà en la suma de 
2.000 euros de conformitat amb el que es preveu en l’article 19 de la Llei de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques més la quantitat resultant d’aplicar el que es disposa en 
l’article 20 de la mencionada llei en els termes previstos en la disposició addicional 
quarantena setena d’aquesta llei per al cas de rendiments nets del treball de  l’exercici 2019 
inferiors a 13.115€, a fi de no provocar situacions de greuge comparatiu amb els declarants 
d’IRPF.
10.7. En els casos en què l’AEAT no haja identificat algun membre de la unitat familiar 
computable a l’efecte de la renda, s’haurà de presentar un informe dels serveis socials en 
què es faça constar la situació econòmica de la família i la conveniència que se’ls concedisca 
l’ajuda per al menjador escolar, o en el cas que no siga possible, un informe de la direcció del
centre si és coneixedora de l’esmentada situació.
10.8. En el cas d’haver presentat una declaració de renda complementària, després de les 
consultes realitzades per l’Administració, la persona interessada apareixerà exclosa en els 
llistats provisionals pel motiu d’haver presentat diverses declaracions, i serà necessari que la 
persona interessada sol·licite a l’AEAT un certificat resum d’ingressos anuals de 2019 on 
conste la suma de les quanties declarades per a procedir a esmenar la sol·licitud.

Apartat onzé. Barem aplicable
11.1. Renda anual disponible per capita.
La renda anual disponible per capita és el quocient resultant de dividir la renda familiar anual
disponible, que s’obté d’aplicar els imports indicats en l’apartat huité, entre el nombre de 
membres de la unitat familiar definida segons el que disposa l’apartat nové de la present 
resolució.
Es valorarà d’acord amb la taula següent

Renda per capita Punts

Fins a 393 20
De 393,01 a 786 19
De 786,01 a 1.179 18
De 1.179,01 a 1.572 17
De 1.572,01 a 1.965 16
De 1.965,01 a 2.358 15
De 2.358,01 a 2.751 14
De 2.751,01 a 3.144 13
De 3.144,01 a 3.537 12
De 3.537,01 a 3.930 11
De 3.930,01 a 4.323 10
De 4.323,01 a 4.716 9
De 4.716,01 a 5.109 8
De 5.109,01 a 5.502 7
De 5.502,01 a 5.895 6
De 5.895,01 a 6.288 5
De 6.288,01 a 6.681 4
De 6.681,01 a 7.074 3
De 7.074,01 a 7.467 2
Més de 7.467 1

11.2. Circumstàncies sociofamiliars
Es valoraran les circumstàncies sociofamiliars especials de l’alum-nat, d’acord amb la 
puntuació atorgada en aquest apartat, per cadascun dels conceptes assenyalats, que hagen 
sigut degudament acreditats per mitjà de l’original o una còpia compulsada dels certificats o 
documents amb validesa oficial que s’especifiquen.La puntuació màxima a obtindre atenent 
les circumstàncies sociofamiliars no podrà ser superior a 2 punts

Alumnat de centres d’acció educativa singular (CAES) 1punt
Situació de desocupació o atur del pare i de la mare i/o tutors, 
sense percebre cap de les dues prestacions o subsidis per aquest concepte 1 punt
Condició de persona refugiada 1 punt
Fil o filla de família monoparental 1 punt
Condició de persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa en un centre
 penitenciari del pare o de la mare o dels tutors
 (per una o diverses d’aquestes condicions) 1 punt
Família nombrosa de qualsevol categoria 1 punt



Diversitat funcional d’algun membre de la unitat familiar
 igual o superior al 33 % 1 punt
Orfe o òrfena absolut 2 punts

11.3. Acreditació de les circumstàncies sociofamiliars:
– Les circumstàncies relacionades amb els CAES seran documentades d’ofici per la secretaria
del centre educatiu.
– L’acreditació de la situació de desocupació o atur laboral del pare i de la mare i/o dels 
tutors, sense prestacions, la realitzarà d’ofici aquesta administració.
– La condició de persona refugiada s’acreditarà per mitjà de la presentació de còpia 
compulsada de la documentació facilitada pel Ministeri de l’Interior.
– En el cas de la circumstància «família monoparental», aquesta condició haurà de quedar 
feacentment acreditada per mitjà del títol de família monoparental, d’acord amb el que 
estableix la normativa en vigor, per la qual es regula el reconeixement de la condició de 
família monoparental en la Comunitat Valenciana. En el cas de no disposar
d’aquest títol, s’acreditarà la situació de monoparentalitat mitjançant l’aportació de la 
següent documentació depenent de cada circumstància:

a) Viduïtat: llibre de família i certificat de defunció d’algun dels cònjuges.

b) Separació o divorci: llibre de família i sentència judicial ferma de separació o divorci (o 
conveni regulador en el cas de parelles de fet),on constarà acreditada l’obligació legal de 
pagar la pensió alimentària,i el règim de convivència de la descendència.

c) Famílies de mare soltera o pare solter: llibre de família o certificació del Registre Civil.

En els tres casos assenyalats a més s’haurà d’aportar certificat municipal de convivència, o 
en defecte d’això, informe dels serveis socials o certificat d’empadronament col·lectiu. Atés 
que la convivència de la mare o el pare solters, separats, divorciats o vidus, amb una altra 
persona amb la qual mantinga una relació d’afectivitat, encara que aquesta no estiga 
regularitzada, exclou la condició de família monoparental i,en conseqüència, els beneficis 
atribuïts a aquesta.
Si el títol de família monoparental es troba en procés de renovació, haurà d’aportar-se la 
còpia de la sol·licitud de renovació degudament presentada davant l’administració 
competent, o el títol temporal de família monoparental expedit per la Direcció Territorial 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la província de residència.
Si el títol de família monoparental es trobara caducat, s’estarà al que es disposa en la 
Resolució de 25 de març de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives, per la qual es prorroga la vigència dels títols i carnets de famílies nombroses i 
monoparentals expedits a la Comunitat Valenciana, que hagen caducat entre l’1 de juny
de 2019 i el 13 de març de 2021.
– La condició de persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa s’acreditarà per mitjà del certificat 
del director o directora del centre penitenciari o del certificat acreditatiu expedit per un 
metge o metgessa especialista. La puntuació prevista s’aplicarà per cada circumstància 
concurrent I per cada membre de la unitat familiar respecte al qual s’acredite

– Per a acreditar la condició de família nombrosa es procedirà de la següent manera:
a) Títols de família nombrosa emesos en la Comunitat Valenciana:s’acreditarà d’ofici per 
l’òrgan competent, sense necessitat de presentar documentació.
b) Títols de família nombrosa emesos fora de la Comunitat Valenciana: haurà d’aportar-se 
títol o carnet de família nombrosa en vigor, o el llibre de família.

c) Títols de família nombrosa en procés de renovació: caldrà aportar la còpia de la sol·licitud 
de renovació degudament presentada davant l’administració competent, o el títol temporal 
de família nombrosa expedit per la Direcció Territorial d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la 
província de residència.
d) Títols de família nombrosa caducats a partir de l’1 de juny de 2019, s’atendrà al que es 
disposa en la Resolució de 25 de març de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives, per la qual es prorroga la vigència dels títols i carnets de famílies
nombroses i monoparentals expedits a la Comunitat Valenciana.
– La diversitat funcional de l’alumnat, dels seus germans o germanes, del pare, de la mare o 
dels seus tutors s’acreditarà mitjançant el corresponent certificat de reconeixement de grau 
de discapacitat o de la corresponent targeta acreditativa de la condició de persona amb 
discapacitat emesos per la conselleria competent en matèria de benestar social. També 
podrà acreditar-se per mitjà dels documents següents:



a) Resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) en què es reconega la 
condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran discapacitat.
b) Resolució del Ministeri d’Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa en què es 
reconega una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
– L’orfandat absoluta s’acreditarà per mitjà del llibre de família o d’un certificat del Registre 
Civil.
11.4. La puntuació màxima a obtindre sumant la puntuació obtinguda en els apartats 11.1 
(renda anual disponible per capita) i 11.2 (circumstàncies sociofamiliars) no podrà ser 
superior a 20 punts.
11.5. La participació en aquesta convocatòria, comporta l’autorització per a realitzar les 
consultes necessàries per a comprovar les dades aportades. En el cas que no s’autoritze, les 
persones sol·licitants hauran de manifestar-ho de manera expressa.


