
 

 

 
Benvolgudes fam ílies: 
 
Ha sortit publicat al BOIB (núm . 73 d’1 de juny de 2019) la Resolució per la qual es convoquen ajusts 
individualitzats de m enjador per als alum nes escolaritzats als centres docents no universitaris durant el 
curs acadèm ic 2019/2020. 
 
Quantia dels ajuts:   
• L’objecte d’aquest ajuts es finançar part del cost del servei de m enjador escolar. 
 
Requisits dels beneficiaris: 
• Estar escolaritzat a educació infantil, a educació prim ària o a educació secundària durant el curs 

2019/2020. 
• Ser usuari del servei de m enjador o tenir plaça reservada al servei de m enjador per al curs 2019/2020. 
• Tenir una renda total fam iliar no superior al que m arca la taula següent: 

Nom bre d’adults 
(m ajors de 14 anys) 

Nom bre de m enors 
(m enors de 14 anys) 

Renda fam iliar total 

1 1 23.410,40 € 
1 2 28,812,80 € 
1 3 34.215,20 € 
2 1 32.414,40 € 
2 2 37.816,80 € 
2 3 43.219,20 € 
3 1 41.418,40 € 
3 2 46.820,80 € 
3 3 52.223,20 € 

S’ha d’afegir 5.402,40 € per cada m enor de 14 anys m és, i 9.004,00 € per cada adult m ajor de 14 anys m és. 

• M em bres de la unitat fam iliar: 
o L’alum ne per al qual se sol·licita l’ajut. 
o Els pares. 
o Els germ ans m enors d’edat. 
o Els germ ans m enors de 25 anys que convisquin al dom icili fam iliar. 
o Els germ ans,independentm ent de la seva edat, quan tinguin una discapacitat en grau 

igual o superior al 33%  i que convisquin al dom icili fam iliar. 
o Els ascendents fam iliars que convisquin al dom icili fam iliar. 

• En cas de divorci o separació no es considera m em bre com putable aquell que NO convisqui am b la 
persona beneficiaria de l’ajut. 

• Es considera m em bre com putable la persona que m antingui una relació afectiva am b el progenitor o 
tutor legal de l’alum ne, 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 econòm iques: es com puten la totalitat dels ingressos de la unitat fam iliar durant l’any 
fiscal 2017. S’adjudiquen de 0 a 15 punts segons ingressos.  

b) Dades fam iliars:  
a. Infant en acollim ent: 1 punt 
b. Per cada persona de la unitat fam iliar am b discapacitat (m és d’un 33% ): 2 punts. 
c. Fam ília nom brosa general: 1 punt 
d. Fam ília nom brosa especial: 2 punts. 
e. Fam ília m onoparental: 2 punts 
f. Dos o m és germ ans que facin ús del m enjador: 1 punt 

c) Condicions socio fam iliars desfavorables: d’1 fins a 4 punts 
 
 
 
Quantia dels ajuts: 



• La quantia dels ajuts dependrà de la puntuació obtinguda en la valoració de les sol·licituds: 
o M és de 10 punts: 70%   del cost m itjà del m enjador (740 euros) 
o De 9 a 5 punts:     50%   del cost m itjà del m enjador (528 euros) 
o De 4 a 0 punts:     30%   del cost m itjà del m enjador (317 euros) 

 
Presentació de sol·licituds i termini: 
• Les sol·licituds s’han de form alitzar m itjançant l’im près oficial que podeu recollir a la secretaria del 

centre o descarregar-la de la pàgina W eb de l’escola. 
• Si es fa sol·licitud per a m és d’un m em bre de la m ateixa unitat fam iliar, s’ha de form ular en un únic 

im près 
• Term ini de presentació:  fins dia 19 de juny. 
• Juntam ent am b la sol·licitud ha de presentar la docum entació següent: 

o DNI, NIF o NIE en vigor de tots els m em bres com putables de la unitat fam iliar que tenguin 
16  o m és anys. 

o Fotocopia del llibre de fam ília am b tots els m em bres. En cas de separació, divorci o 
nul·litat s’ha d’acom panyar de la sentència judicial que ho declari. 

o Certificat de convivència a l’efecte de com putar els m em bres de la unitat fam iliar 
(Ajuntam ent). 

o Si és el cas, fotocòpia del carnet de fam ília nom brosa, vigent a 31 de desem bre de 2018. 
o Justificant de reserva de plaça en el m enjador escolar per al curs 2019/2020 (secretaria del 

centre) 
 
 
Per a qualsevol consulta o aclarim ent podeu contactar am b la secretaria del centre. 
 
Ciutadella, 4 de juny de 2019 
 
LA SECRETARIA 


