
 
 
 

 
 

Desenvolupament Local – Punt Informació Empresarial (PIE) 
 

Nom de la 
convocatòria  

 
Ajudes per distribuir als centres escolars fruita, hortalissa 
i llet per al curs 2018-2019 
 

BOIB  
 
Nº63 de 22 de maig de 2018 
 

Link convocatòria 
 
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10821/609366/resolucio-
del-president-del-fons-de-garantia-agrar 
 

Objecte 

 
Ajudes per al curs escolar 2018-2019, per distribuir als centres 
escolars fruita, hortalissa i llet, d’acord amb el Reglament (UE) 
núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013 
 

 

 
Es subvenciona el 100% a partir dels següents imports 
indicats:  
Albercoc 3,37 €  
Caqui 2,25 €  
Cirera 4,74 €  
Clementina 1,98 €  
Maduixa 3,75 €  
Meló 1,73 €  
Pera 1,60 €  
Poma 1,88 €  
Pruna 2,69 €  
Raïm 3,23 €  
Síndria 1,16 €  
Taronja 1,74 €  
Suc de taronja 100% natural (1 l.) 1,95 €  
Iogurt natural 1,43 €  
Llet tractada pasteuritzada (1 l.) 0,95 €  
Llet fresca (1 l) 1,30 €  
Ametlla amb pell 10,59 €  
Ametlla sense pell 10,59 € 
 
Ajuda complementaria pel transport:  
Trajecte total de la ruta de distribució (€ / kg)  
> 350 km i ≤ 500 km (0,0726)  
> 500 km i ≤ 750 km (0,0953)  
> 750 km (0,1083)  
Transport frigorífic (0,0085) 
 
Equivalència ració / kg 1 ració equival a:  
3-6 anys Fruita  
80-100 g Ametlla  
50 g Suc 100 ml  
Formatge 25-30 g 
Llet 100 ml  
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7-18 anys  
Fruita 150-200 g  
Ametlla 100 g Suc 200 ml  
Formatge 50-60 g  
Llet 200 ml 
 

Beneficiaris  

 
Centres escolars que compleixin els següents requisits:  
 
a) Que tinguin aprovada la declaració de participació en la 
distribució de productes d’acord amb el previst a l’article 9 del 
Reial decret 511/2017, de 22 de maig, pel qual es desplega 
l’aplicació a Espanya de la normativa de la Unió Europea en 
relació amb el programa escolar de consum de fruita, 
hortalisses i llet.  
 
b) Que presentin un pla d’actuació d’acord amb els termes 
previstos al punt 2c) de l’apartat sisè d’aquesta convocatòria. 
 

 
Termini presentació 
sol·licituds 
 

Fins dia 15 de juny de 2018 

 
Servei informació Àrea Desenvolupament Local – Punt Informació Empresarial (PIE) 
Ajuntament de Santa Maria del Camí 
 
Plaça de la Vila nº1, de les 9:00 hores a les 14:00 hores, Llorenç Beltran March (Agent 
de Desenvolupament Local) 
 
Adreça email: adl@ajsantamariadelcami.net 
 


