AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR
CURS 2020/2021

DATES PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD DELS AJUTS A SECRETARIA: DEL 7 D’OCTUBRE AL 21
D’OCTUBRE, la podeu descarregar de la pàgina web del centre www.immaculadapm.com o a l’enllaç següent
https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/ajuts_de_menjador_curs_2020-21/

ENS HEU D’ENVIAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA EMPLENADA I SIGNADA JUNTAMENT
AMB ELS DOCUMENTS ACREDITATIUS AL CORREU beques@immaculadapm.com i des de secretaria ho
revisarem i ens posarem en contacte amb vosaltres. Per a qualsevol dubte també dirigiu-vos al correu
anterior.
Per a més informació consultar el BOIB núm. 172 de dia 6 d’octubre de 2020.

Requisits dels beneficiaris:
·
·
·

Estar escolaritzat a un centre concertat durant el curs 2020/2021.
Ser usuari del servei del menjador durant el curs 2020/2021.
Tenir una renda total familiar de l’any 2019 no superior a la indicada en la següent taula:

ADULTS
(majors 14 anys)

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

23.699,52 €

2

4

26.661,96 €

3

1

22.712,04 €

3

2

25.674,48 €

3

3

28.636,92 €

Beneficiaris directes:
ü Alumnes en situació d’acolliment acreditat mitjançant certificat del
centre d’acolliment o de l’òrgan competent.
ü Alumnes víctima de violència de gènere acreditat amb la
corresponent documentació.
ü Alumnes refugiats (o els seus pares/tutors).
Beneficiaris per barem (només es pot optar a una de les egüents categories):
ü Alumnes amb condicions econòmiques o sociofamiliars
desfavorables.
ü Alumnes amb condicions de desplaçament escolaritzats fora del
seu municipi perquè no s’imparteixin els estudis que estan cursant.

Documentació a presentar a part de la sol·licitud (annex 2):
Obligatòria:
1. DNI de tots els membres de la unitat familiar.
2. Fotocòpia del llibre de família.
3. Certificat de convivència (certificat d’empadronament per domicili).
4. En el cas d’alumnes víctimes de violència de gènere, la documentació que ho justifiqui.
Segons cas concret:
1. Per punts de renda:
· cal emplenar l’apartat de la sol·licitud “autorització per obtenir les dades fiscals” amb tots els membres amb
ingressos.
· Beneficiaris de rendes mínimes d’inserció o altres: Document expedit per l’administració competent.
· Beneficiaris de la prestació extraordinària per a autònoms a causa de la COVID-19: Document expedit per
l’administració competent.
· Unitat familiar 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 (annex 10).
2. Per punts per criteri familiar:
· Per família nombrosa: fotocòpia del llibre de família nombrosa.
· Per membres de la unitat familiar amb discapacitat: fotocòpia del certificat expedit per l’IBAS.
· Per infant en acolliment: fotocòpia de la documentació acreditativa de l’acolliment.
· Per família monoparental: fotocòpia de la documentació acreditativa.
· Per desatenció, situacions de risc o dificultats en l’atenció per motius de disponibilitat dels tutors: Certificat de
serveis socials o altres.

(***) Membres de la unitat familiar
Són membres de la unitat familiar:
a) L’alumne o alumna per al qual se sol·licita l’ajut.
b) Els pares, tutors o persones encarregades de la guarda del menor.
c) Els germans menors d’edat.
d) Els germans menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar.
e) Els germans, independentment de la seva edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física o psíquica en
un grau igual o superior al 33 %, que convisquin al domicili familiar.
f) Els ascendents familiars que convisquin al domicili familiar.
2. En el cas de divorci o separació legal dels pares no es considera membre computable aquell que no convisqui amb la
persona beneficiària de l’ajut.
3. Es considera membre computable la persona que mantingui una relació afectiva amb el progenitor o el tutor legal del
beneficiari que presenta la sol·licitud en condició de cònjuge, de parella de fet (acreditada d’acord amb la Llei 18/2001,
de 19 de desembre, de parelles estables —BOIB núm.156, de 29 de desembre—) o de situació de fet estable.
1.

