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APORTACIONS DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I 

COMARQUES PER A LA REDACCIÓ DEL NOU DECRET DE REGULACIÓ 

DELS MENJADORS ESCOLARS: 

 

Consideracions prèvies: 

Les següents aportacions s’exposen com a propostes de millora basades en el 

Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de 

menjador als centres docents públics de titularitat del Departament 

d’Ensenyament, vigent en l’actualitat, per tal que siguin tingudes en compte en 

la redacció del futur Decret de regulació dels menjadors escolars.  

Les referències s’entenen fetes als articles del Decret 160/1996, de 14 de maig. 

 

Propostes per al nou decret de menjador escolar: 

Article 1. Objecte 

Definir el servei de menjador escolar 

- Caldria aclarir en què consisteix el servei de menjador escolar. Hauria de 

quedar molt clar que el servei de menjador inclou: el servei de dinar i 

l’atenció de la mainada en l’horari destinat a l’espai del dinar. 

- On s’ha de prestar aquest servei? (article 6 del Decret) Durada del servei 

de menjador? 

- També hauria de definir qui té la responsabilitat de la custòdia , tant dels 

infants com de les instal·lacions en aquest horari. 

- També caldria clarificar que qui vulgui realitzar activitats en questa 

horari, haurà d’assumir les responsabilitats que això comporta 

 

Article 2. Servei escolar de menjador de caràcter preceptiu 

Estar obligats a desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència, per 

inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent. Proposta:  

- Per tenir la residència a més de 1.5 Km. De distància respecte al centre 

educatiu proposat pel Departament o més proper al domicili + No tenir 

una renda de la unitat familiar superior a 1.5 vegades d’Indicador de 

IRSC per cada membre de la unitat familiar. 
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- Per alumnes amb una discapacitat igual o superior al 60% + No tenir una 

renda de la unitat familiar superior a 1.5 vegades d’Indicador de IRSC 

per cada membre de la unitat familiar. 

 

Article 4. Pla de funcionament 

El pla de funcionament del centre és responsabilitat del consell escolar de cada 

centre, i aquest ha de ser inclòs en el Plec de clàusules del contracte, aquest 

serà vinculant pel centre escolar durant el període que dura el contracte. 

- Ha d’incloure requisits mínims de la normativa vigent 

- S’ha de subjectar a les característqiues incloses en el plec de condicions 

tècniques de la licitació 

 

Article 10. Gestió del servei escolar de menjador 

Revisar i definir a qui correspon la gestió dels serveis de menjador i garantir el 

compliment de la legislació, entre altres aspectes, pel que fa a la licitació del 

servei. 

- En l’article 159.5 diu “els consells comarcal poden assumir la gestió dels 

serveis de transport, dels serveis de menjador escolar i d’altres serveis 

escolars, d’acord amb el que s’estableixi per reglament”.  

- En els convenis entre el Departament i els consells comarcals consta en 

la clàusula primera:  

Delegació de competències en matèria d’ensenyament  

El Consell Comarcal de ...... assumeix en el seu àmbit territorial (a que 

es refereix exactament? Alumnes que resideixen a la comarca? Alumnes 

que estan escolaritzats en centres de la comarca i que no tenen perquè 

viure en ella) la competència delegada pel Departament d’Ensenyament 

de la gestió del servei escolar de transport, així com dels ajuts 

individuals per desplaçament d’acord amb la normativa vigent, en els 

termes establerts en aquest conveni, en els supòsits següents: 

a) Servei escolar de transport de caràcter preceptiu a l’alumnat 

d’educació obligatòria, quan concorri alguna de les circumstàncies 

previstes en la normativa vigent 

b) Servei escolar de transport escolar no obligatori 

c) Ajuts individuals de desplaçament 
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Així mateix el Consell Comarcal ....... assumeix en el seu àmbit territorial, 

la competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la gestió 

del servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat 

del Departament d’Ensenyament, així com dels ajuts individuals, d’acord 

amb la normativa vigent, i en els supòsits següents: 

a) Servei escolar de menjador de caràcter preceptiu  

b) Servei escolar de menjador amb caràcter opcional 

c) Ajuts individuals de menjador per raons socioeconòmiques i 

geogràfiques de l’alumnat 

d) Ajuts de menjador per a alumnes escolaritzats en un centre privat 

concertat determinat pel Departament 

 

De forma prioritària, la gestió s'efectuarà mitjançant delegació als consells 

comarcals que hi estiguin interessats. En tot cas, el Departament pot delegar 

directament la gestió a centres, AMPES o ajuntaments de forma directa. És a 

dir, es pot delegar als consells la totalitat de la gestió dels menjadors o bé, 

només a una part si el Departament vol permetre que altres assumeixin 

aquesta gestió. Això evitaria la situació actual de dubtes en relació als 

menjadors que els consells no gestionem directament. 

 

No cal posar que els ajuntaments o consells comarcals haurem de complir la 

normativa de contractació, perquè això és implícit a gestionar-ho des de 

l'administració. Això implica fer concursos allà on ara ho gestionen AMPAs. Per 

la qual cosa, si el Departament vol que ho gestioni una AMPA, que es quedi la 

delegació. Ajuntaments i consells no assumirem els procediments irregulars 

que comporta la gestió dels menjadors per part d'entitats privades. 

 

Article 12. Plec de clàusules administratives 

En tots els casos, els plecs de clàusules administratives particulars que 

estableixi l’òrgan de contractació competent s'hauran d'adaptar a les directrius 

bàsiques que dicti el Departament d'Ensenyament en relació amb les 

especificitats de la prestació del servei, sens perjudici del que disposi la Llei de 

contractes de les administracions públiques i normes de desenvolupament així 

com la Llei de finances públiques de Catalunya. 
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Article 14. Preu del servei de menjador escolar 

14.1. El Departament d'Ensenyament determinarà, amb antelació suficient al 

començament del curs, el preu màxim de la prestació del servei escolar de 

menjador, llevat dels menjadors dels centres d'educació especial, dels centres 

d'acció especial i dels centres concertats que tindran un tractament específic i 

individualitzat. 

En centres/menjadors petits, que el preu màxim genera dèficit i per tant 

l’Ajuntament es fa càrrec del diferencial entre el 6’20€ i el cost real, el 

Departament no hauria de marcar el preu màxim de l’esporàdic a 6’80€, no és 

raonable. 

 

Article 17. Ús de les instal·lacions 

17.2. En el cas de gestió delegada del servei, els ens delegats estan autoritzats 

a l'ús de les instal·lacions i els locals del centre, necessaris per a la prestació 

del servei escolar de menjador i la seva activitat estarà sotmesa a les normes 

establertes per al centre i el calendari i horaris escolars. Aquesta autorització 

comprèn la neteja de l’espai de cuina o office, amb les respectives 

dependències (magatzems, vestidors, etc.) i la sala de menjador. 

 

Article 18. Manteniment i conservació de les instal·lacions de menjadors 

18.1. L'ens que gestioni el servei serà responsable del manteniment i 

conservació de la maquinària i utillatge necessaris pel servei de cuina i 

menjador que utilitzi (en el decret vigent diu que serà l'empresa de serveis, però 

això s'ha d'incloure als plecs, no al decret) 

 

Manteniment de la cuina i el menjador escolar. Cal diferenciar entre el continent 

i el contingut. 

El continent (estructura de les instal·lacions, que en el seu dia van ser 

construïdes pel Departament d’Ensenyament i en la majoria dels casos cedides 

a l’Ajuntament):  l'estructura  de l'edifici, la conservació i manteniment de les 

instal·lacions de sanejament, sanitaris, electricitat i aigua, aniran a càrrec del 

propietari de l'equipament, així com la conservació de pintura, terres, obertures, 

enllumenat i la resta de requeriments estructurals exigits per a la instal·lació. 

El contingut (material i utillatges que es fan servir exclusivament per a 

preparar/servir els àpats): la conservació i manteniment de la maquinària 

necessària pel servei de cuina i office, l’utillatge del servei i tots aquells 
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requisits necessaris pel compliment dels APPC aniran a càrrec del adjudicatari. 

 

Altres aspectes a considerar: 

- Determinar els ratis i fraccions de ratis del personal ( monitors i auxiliars 

de cuina) pels diferents nivells d´ensenyament : infantil, primària , ESO i 

educació especial. 

- Determinar la titulació necessària del personal ( monitors i auxiliars de 

cuina) i també les seves funcions. 

 

 

Consideració final: 

En l’elaboració d’aquestes aportacions han participat les següents institucions: 

- Consell Comarcal del Segrià 

- Consell Comarcal del Gironès 

- Consell Comarcal de la Garrotxa 

- Consell Comarcal del Berguedà 

- Consell Comarcal del Bages 

- Consell Comarcal de la Selva 

- Consell Comarcal de l’Alt Empordà 

- Consell Comarcal de l’Urgell 

 


