Benvolgudes famílies:
Ha sortit publicat al BOIB (núm. 172 de 6 d’octubre de 2020) la Resolució per la qual es convoquen
ajuts individualitzats de menjador per als alumnes escolaritzats als centres docents no universitaris
durant el curs acadèmic 2020-2021.
Quantia dels ajuts:
L’objecte d’aquest ajuts es f inançar part del cost del servei de menjador escolar.
Requisits dels beneficiaris:
Estar escolaritzat a educació infantil, a educació primària o a educació secundària durant el curs
2020-2021.
Ser usuari del servei de menjador o tenir plaça reservada al servei de menjador per al curs
2020-2021.
Tenir una renda total familiar no superior a la que marca la taula següent:
Nombre d’adults
(majors de 14 anys)
1

Nombre de menors
(menors de 14 anys)
1

Renda familiar
total
12.837,24 €

1
1

2
3

15799,68 €
18.762,12 €

2
2

1
2

17.774,64 €
20.737,08 €

2
2

3
4

23.699,52 €
26.661,96 €

3
3

1
2

22.712,04 €
25.674,48

3
3
28.636,92
S’ha d’afegir 2.962,44 € per cada menor de 14 anys més, i 4.937,40 € per cada adult major de 14 anys més.

Membres de la unitat familiar:
o L’alumne per al qual se sol·licita l’ajut.
o Els pares.
o Els germans menors d’edat.
o Els germans menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar.
o Els germans,independentment de la seva edat, quan tinguin una discapacitat en grau
igual o superior al 33% i que convisquin al domicili familiar.
o Els ascendents familiars que convisquin al domicili familiar.
En cas de divorci o separació no es considera membre computable aquell que NO convisqui amb
la persona beneficiària de l’ajut.
Es considera membre computable la persona que mantingui una relació afectiva amb el
progenitor o tutor legal de l’alumne, sigui en condició de cònjuge, de parella de fet o de situació
de fet estable.

Criteris per atorgar la valoració segons el barem:
a) Condicions econòmiques: es computen la totalitat dels ingressos de la unitat familiar durant
l’any fiscal 2019. S’adjudiquen de 0 a 20 punts segons ingressos.
b) Dades familiars:
a. Infant en acolliment: 1 punt
b. Per cada persona de la unitat familiar amb discapacitat (més d’un 33%): 2 punts.
c. Família nombrosa general: 1 punt
d. Família nombrosa especial: 2 punts.
e. Família monoparental: 2 punts
c) Condicions sociofamiliars desfavorables: d’1 fins a 14 punts

Quantia dels ajuts:
La quantia dels ajuts dependrà de la puntuació obtinguda en la valoració de les sol·licituds:
o Més de 20 punts: 80% del cost mitjà del menjador (880 euros)
o De 15 a 19 punts: 70% del cost mitjà del menjador (770 euros)
o De 10 a 14 punts: 50% del cost mitjà del menjador (550 euros)
o De 5 a 9 punts: 25% del cost mitjà del menjador (275 euros)
Presentació de sol·licituds i termini:
Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant l’imprès oficial que podeu recollir a la secretaria
del centre.
Si es fa sol·licitud per a més d’un membre de la mateixa unitat familiar, s’ha de formular en un
únic imprès
Termini de presentació: f ins dia 21 d’octubre.
Juntament amb la sol·licitud ha de presentar la documentació següent:
o DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que
tinguin 16 o més anys.
o Fotocopia del llibre de família amb tots els membres. En cas de separació, divorci o
nul·litat s’ha d’acompanyar de la sentència judicial que ho declari.
o Certificat de convivència a l’efecte de computar els membres de la unitat familiar
(Ajuntament).
o Si és el cas, fotocòpia del carnet de família nombrosa, vigent a 31 de desembre de
2018.
o Justificant de reserva de plaça en el menjador escolar per al curs 2019/2020
(secretaria del centre)
o Documents (expedits per l’administració pertinent) que acreditin beneficiaris rendes
mínimes d’inserció, renda social garantida, prestació extraordinària per autònoms a
causa de la Covid-19, subsidi per desocupació o amb ajuts per situacions laborals
extraordinàries derivades de la covid-19.

Ciutadella, 6 d’octubre de 2020
LA SECRETARIA

