
  CIRCULAR   NÚM.    4   
 

                                                                       Santa   Eugènia,   8   d’octubre   de   2020  
 
Benvolgudes   famílies,   
 
Vos  informam  que  s’han  publicat  al  BOIB  núm.  172  els  ajuts  individualitzats  de  menjador  per  als                 
alumnes   que   cursen   estudis   als   centres   docents   no   universitaris   durant   el   curs   escolar   20/21.  
 
Beneficiaris/àries: han  d’estar  escolaritzats  en  un  centre  docent  públic  no  universitari  o  en  un               
centre  privat  concertat  al  segon  cicle  d’educació  infantil,  a  educació  primària  o  a  educació               
secundària  durant  el  curs  escolar  2020-2021.  A  més,  han  de  ser  usuaris/àries  del  servei  de                
menjador   per   al   curs   20/21.  
 

a.   Directes:   
I. Alumnes   en   situació   d’acolliment   acreditada.  
II. Alumnes  víctimes  de  violència  de  gènere  (  cal  presentar  una  còpia  compulsada  de  l’ordre               

de   protecció   a   favor   de   la   víctima).  
III. Alumnes   que   tenguin   la   condició   de   refugiat.  

 
b.   Per   barem:  

I. Alumnes   en   els   quals   concorren   condicions   econòmiques   o   sociofamiliars   desfavorables.  
II. Alumnes  en  els  quals  concorren  algunes  de  les  condicions  de  desplaçament  (utilitzar  els              

serveis  de  transport  en  centres  de  jornada  partida  i  alumnes  escolaritzats  fora  del  municipi               
quan   en   aquest   no   s’imparteixen   els   estudis   que   està   realitzant).  

 
Requisits   dels   beneficiaris/àries   per   barem:  
 

a. Tenir  una  renda  total  familiar  no  superior  al  que  determina  la  taula  següent,  calculada  a                
partir   de   l’IPREM:  
 

Nombre  d’adults  (majors  de  14      
anys)  

Nombre  de  menors  (menors  de  14       
anys)  

Renda  familiar   
total  

1  1  12.837,24   €  

1  2  15.799,68   €  

1  3  18.762,12   €  

2  1  17.774,64   €  

2  2  20.737,08   €  

2  3  23.699.92   €  

2  4  26.661,96  

3  1  22.712,04   €  

3  2  25.674,48   €  

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



b. Acreditar  tenir  una  situació  laboral  transitòria  com  a  única  font  d’ingressos  en  el  moment  de                
la   sol·licitud:  

- Beneficiaris  de  la  prestació  extraordinària  per  cessament  de  l’activitat  dels           
treballadors   autònoms   a   causa   de   la   COVID-19.  

- Unitats  familiars  amb  el  subsidi  de  desocupació  o  amb  ajut  de  situacions  laborals              
extraordinàries   derivades   de   la   COVID-19.  

 
Quantia   dels   ajuts  
 
a. Beneficiaris/àries   directes:   

- 80%   del   cost   mitjà   del   menjador   (880   €)  
 
b.   Per   motius   socioeconòmics:  

- 20   punts   o   més:   80%   del   cost   mitjà   del   menjador   (880   €)  
De   15   a   19   punts:   70%   del   cost   mitjà   del   menjador   (770   €)  

- De   10   a   14   punts:   50%   del   cost   mitjà   del   menjador   (550   €)  
- De   5   a   9   punts:   25%   del   cost   mitjà   del   menjador   (275   €)  

 
c   .   Per   motius   d   e   desplaçament:  

- De   10   a   18   punts:   50%   del   cost   mitjà   del   menjador   (550   €)  
- De   5   a   10   punts:   25%   del   cost   mitjà   del   menjador   (275   €)  

 
El  centre  només  pagarà  la  quantia  corresponent  a  partir  dels  dies  en  què  realment  hagi  fet  ús  del                   
servei   de   menjador.  
 
Presentació   de   sol·licituds   i   termini:   de   dia   7   dia   21   d’octubre.  
 
Les  sol·licituds  s’han  de  presentar  emplenades  adequadament  (podeu  descarregar-les  en  aquest            
enllaç  http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/ajuts_de_menjador_curs_2020-21/)   
i   cal   adjuntar-hi   la   següent   documentació:  
 

1. DNI,  NIF  o  NIE  en  vigor  de  tots  els  membres  computables  de  la  unitat  familiar  majors  de  16                   
anys.  

2. Fotocòpia  del  llibre  de  família  amb  tots  els/les  membres.  En  els  casos  de  nul·litat,               
separació  o  divorci  s’ha  d’acompanyar  de  la  sentència  judicial.  Les  separacions  de  fet  han               
d’acreditar-se   mitjançant   qualsevol   documentació   que   ho   demostri.  

3.   Certificat   de   convivència   a   l’efecte   de   computar   els   membres   de   la   unitat   familiar.  
 
Segons   el   cas   concret,   cal   aportar   la   documentació   següent:  
 

a. Per  obtenir  punts  per  renda  cal  emplenar  l’apartat  corresponent  de  la  sol·licitud             
d’autorització  a  la  Conselleria  d’Educació  i  Universitat  per  obtenir  el  certificat  a  l’Agència              
Tributària.  

b. Per   família   nombrosa,   s’ha   de   lliurar   una   fotocòpia   del   carnet.  
c. Per   membres   afectats   per   discapacitats,   s’ha   de   presentar   el   certificat   acreditatiu.  
d. Per   infant   d’acolliment,   s’ha   de   lliurar   la   documentació   acreditativa   de   l’acolliment.  
e. Per   família   monoparental,   s’ha   de   lliurar   la   documentació   acreditativa   de   la   situació.  
f. Per   dos   o   més   infants   que   facin   ús   del   menjador,   basta   fer-ho   constar   a   la   sol·licitud.  
g. Per  obtenir  punts  per  condicions  familiars  desfavorables  el  centre  ha  de  requerir  la              

documentació   que   consideri   oportuna.  
h. En   el   casos   de   situació   laboral   transitòria   com   a   única   font   d’ingressos:  

 
- Per  als  beneficiaris  de  rendes  mínimes  d’inserció,  renda  social  garantida  i  altres             

similars:   document   expedit   per   l’administració   competent.  
- Per  als  beneficiaris  de  la  prestació  extraordinària  per  a  autònoms  a  causa  de  la               

COVID-19:   document   expedit   per   l’administració   competent.  
- Per  a  unitats  familiars  amb  el  subsidi  de  desocupació  o  amb  ajuts  per  situacions               

laborals  extraordinàries  derivades  de  la  COVID-19:  document  expedit  per          



l’administració  competent  i  declaració  responsable  dels  membres  de  la  unitat  familiar            
(annex   10).  
 

Beneficiaris/àries   directes:  
 

a. Alumnes  en  situació  d’acolliment  han  d’acreditar  un  certificat  del  director/a  del  centre             
d’acolliment   o   òrgan   competent.  

b. Les  famílies  víctimes  de  violència  de  gènere  han  d’acreditar  aquesta  condició  amb  algun              
d’aquests   documents:  

- Una   ordre   de   protecció   a   favor   de   la   família.  
- Una   sentència   condemnatòria.  
- Un  informe  del  Ministeri  fiscal  que  indiqui  indicis  que  la  demandant  és  víctima  de               

violència   de   gènere.  
- Una  resolució  judicial  amb  la  qual  s’hagin  acordat  mesures  cautelars  per  a  la              

protecció   de   la   víctima.  
- Un  informe  de  l’administració  competent  en  serveis  socials  o  casa  d’acolliment,  o             

informe   de   IBD   o   altres.  
c. Alumnes  en  condició  de  refugiats:  han  de  presentar  la  documentació  que  acrediti  aquesta              

condició.  
 
Salutacions   cordials,  
 
La   direcció.  


