
 
 

INFORMACIÓ AJUTS DE MENJADOR PER AL CURS 21/22  (BOIB 105  7/08/2021) 

Aquest document és un resum informatiu, consultau la convocatòria i les bases al següent enllaç: 

https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/ajuts_individualitzats_de_menjador_novetat/  

SOL·LICITUDS 

• Termini de presentació: del 6 al 17 de setembre de 2021 

• Lloc: escola d’infants on es cursen els estudis o seu electrònica CAIB (amb certificat digital) 
• Descàrrega de la documentació (al centre també en podeu trobar a la vostra disposició): 

https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/ajuts_individualitzats_de_menjador_nov

etat/ 

• Documentació (consultau convocatòria):  

o Sol·licitud: annex 2 de la resolució 

o DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin 16 

anys o més el dia 31/12/20 

o Fotocòpia del llibre de família amb tots els membres 

o Certificat de convivència a l’efecte de computar els membres de la unitat familiar 

o Documentació específica segons el cas concret: punt 11 de la convocatòria, beneficiaris 

directes, etc. 

BENEFICIARIS 

En el cas de les escoles infantils (0-3), l’alumnat usuari de menjador o amb plaça reservada, diferenciant dos 

tipus de beneficiaris: 

1. Beneficiaris directes: alumnes en acolliment, casos de violència de gènere o condició de refugiat (ells 

o els seus pares o tutors).  

2. Beneficiaris segons barem per condicions econòmiques o per motius de desplaçament. 

REQUISITS 

Renda familiar no superior a la taula detallada a la documentació (excepte beneficiaris directes). Vegeu com 

calcular la unitat familiar a les bases. 

 



 
 

QUANTIA DELS AJUTS 

Segons el tipus de beneficiari i els punts obtinguts la quantia MÀXIMA dels ajuts serà: 

• Beneficiaris directes: 80% del cost mitjà del menú, 880€ 

• Beneficiaris segons barem econòmic: 

 
 

MOLT IMPORTANT: 

En cap cas la quantia de l’ajut pot ser superior al cost que el servei de menjador li suposa a la família 

(BOIB 105  7/08/2021. Punt Desè. 4). En el cas que percebeu altres ajuts per a la mateixa finalitat la 

Conselleria d’Educació directament reajusta la quantitat concedida inicialment. 

Totes les tarifes del PMEI, exceptuant la del Tram 1 (320,30 €), ja inclouen una ajuda de menjador 

que l’Ajuntament de Palma concedeix directament. La quantia de l’ajut varia proporcionalment en 

funció de la quota.  

Per aquesta raó, la quantia final percebuda pot diferir de la proposada en la concessió inicial. 

Per exemple, en el cas d’una família que paga la quota de 78€ i alhora és Beneficiari Directe de 

l’ajuda de menjador de la Conselleria d’Educació, enlloc de percebre la quantia màxima de 880€, en 

rebria 263€.  

 

PUBLICACIÓ LLISTAT PROVISIONAL 

• Dia 24 de setembre de 2021 els centres han de publicar el llistat provisional. 

• Les famílies tenen 3 dies lectius per fer al·legacions 

 

 

 


