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D. Tipus de beneficiaris

 Es distingeixen dos tipus de beneficiaris:

a) Beneficiaris directes:

 Alumnes que es troben en situació d’acolliment acreditada mitjançant un certificat del 
director del centre d’acolliment o de l’òrgan competent.

 Família víctima de violència de gènere. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant 
la presentació d’una còpia compulsada de l’ordre de protecció a favor de la víctima o,
si n’és el cas, de la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de 
violència de gènere. També es pot acreditar mitjançant qualsevol dels mitjans 
establerts en l’article 78.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i 
homes.

 Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).

b) Beneficiaris per barem (només es pot optar a una de les dues categories que 
s'estableixen a continuació):

 Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars 
desfavorables, d’acord amb els criteris que es recullen en el punt vuitè d’aquestes 
bases i en funció de la disponibilitat pressupostària.

 Alumnes en els quals concorren alguna de les condicions de desplaçament següents,
en funció de la disponibilitat pressupostària:
 Alumnes que durant el curs 2020-2021 fan ús del servei de transport escolar en 

centres on se segueix una jornada partida i no disposen de cap altre centre més 
proper al seu lloc de residència. 

 Alumnes escolaritzats en centres fora del seu municipi quan en el seu no 
s’imparteixin els estudis que estan cursant.

E. Requisits dels beneficiaris per barem
Per sol·licitar els ajuts recollits en aquesta convocatòria, en finalitzar el termini de presentació de 
sol·licituds s’ha de complir un dels dos requisits següents:

a) T  enir una renda total familiar no superior al que determina la taula següent, calculada a partir 
de l’IPREM:

Nombre d'adults
(14 anys o més)

Nombre de menors
(menys 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 €



S’hi han d’afegir 2.962,44 € per cada menor de catorze anys addicional, i 4.937,40 € per cada 
adult major de catorze 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 ajuts per situacions laborals
extraordinàries derivades de la COVID-19.

F. Import dels ajuts

 Depèn del motiu de l’ajut i de la puntuació que hagi obtingut cada beneficiari d’acord als 
criteris per atorgar la puntuació segons el barem establerts a l’apartat vuitè de la 
convocatòria.

Beneficiaris directes:

 880 euros 

Per motius socioeconòmics:

 20 punts o més:        880 euros
 De 15 a 19 punts: 770 euros
 De 10 a 14 punts: 550 euros
 De 5 a 9 punts: 275 euros

Per motius de desplaçament:

 De 10 a 18 punts: 550 euros
 De 5 a 10 punts: 275 euros

 En cap cas aquest import pot ser superior al cost del servei de menjador que ha gaudit 
l’alumne. 

 En el cas que el cost del menjador sigui inferior a aquesta quantitat, ja sigui perquè el 
preu del menjador és molt baix o perquè l’alumne no ha fet ús del 100 % dels dies de 
menjador, l’alumne només rep la part que correspon al cost real del menjador i la resta 
passa a formar part del romanent del centre.

***IMPORTANT

A l’hora de presentar la sol licitud la família ha de lliurar un número de   compte bancari d’un 
dels tutors legals, perquè en cas que, per circumstàncies sobrevingudes, se suspenguin 
les classes i/o el servei de menjador, el centre ha de transferir la quantia diària pertinent 
dels dies de suspensió del servei al compte bancari facilitat per la família, d’acord amb la 
relació establerta en el quadre següent:

% del cost menú Quantia de l’ajut Quantitat/dia
80 % 880 € 5,00 €
70 % 770 € 4,37 €
50 % 550 € 3,13 €
25 % 275 € 1,65 €



E. Documentació que s’ha d’adjuntar 
Totes les sol·licituds, com a mínim, han de tenir, adjunta, la documentació 
següent:

 Còpia del DNI del sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar.
 Certificat de convivència.
 Còpia del llibre de família.

 A més, segons la puntuació a què s’opti, s’ha de presentar la documentació següent:
 Família nombrosa: carnet de família nombrosa (vigent).
 Família monoparental: documentació acreditativa (llibre de família amb un sol progenitor o 

sentència en què un dels progenitors ha perdut la pàtria potestat).
 Membre de la família amb discapacitat: certificat de discapacitat (vigent).
 Violència de gènere: 

a) sentència o ordre d’allunyament per motiu de violència de gènere

b) també són mitjans específics d’identificació de les situacions de violència     
masclista, sempre que expressin l’existència d’indicis que una dona n’ha patit o    està en risc 
versemblant de patir-ne:

- Qualsevol mesura judicial cautelar de protecció, seguretat o  
  d’assegurament
- L’atestat elaborat per les forces i els cossos de seguretat que han 

  presenciat directament alguna manifestació de violència masclista
- L’informe del Ministeri Fiscal
- L’informe mèdic, infermer o psicològic d’una o un professional col·legiat, 

  en el qual consti que la dona ha estat atesa en algun centre sanitari
- L’informe de l’Institut Balear de la Dona i dels departaments competents
- Qualsevol altre mitjà establert en alguna disposició legal

 Situació de refugiat: documentació acreditativa d’aquesta situació.
 Situació d’acolliment: certificat del director o directora del centre o de l’òrgan competent.
 Situació social desfavorable: informe de serveis socials o documentació que permeti 

acreditar la situació.

 En els casos de situació laboral transitòria com a única font d’ingressos en el moment 
de la sol·licitud, la documentació justificativa és:

o Per als beneficiaris de rendes mínimes d’inserció, renda social garantida i altres 
similars existents en el moment de la sol·licitud: document expedit per l’administració 
competent.

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

o En el cas d’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).
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