
Decret ...... de........ pel qual es regula la gestió i el funcionament del servei de               
menjador escolar dels centres educatius públics de titularitat del Departament          
d’Ensenyament 
 
 
CAPÍTOL I 
 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació 
1.1- L’objecte del present decret és regular la gestió i el funcionament dels menjadors              
escolars en els centres educatius públics de titularitat del Departament          
d’Ensenyament, que imparteixen ensenyaments de segon cicle d’educació infantil,         
educació  primària i educació secundària obligatòria. 
1.2- S’entén per servei de menjador escolar, l’àpat del migdia, així com l’atenció als              
usuaris i les actuacions educatives incloses en el projecte de menjador, en els             
períodes de temps lliure anterior i posterior al dinar. 
 
Article 2. Gestió del servei de menjador escolar 
 
2.1.- El servei de menjador escolar és un servei públic, vinculat al dret a l’educació, i,                
per tant, afectat en la seva gestió per totes les previsions en matèria de contractació               
pública i de transparència que s’inclouen a l’ordenament jurídic vigent. El servei es             
presta amb garanties de qualitat tant en la dimensió educativa com en la dimensió              
alimentària 
 
2.2.- El servei públic de menjador es presta en els centres amb activitat lectiva de matí                
i tarda. També es pot prestar en centres d’activitat lectiva únicament de matí, quan              
concorrin circumstàncies que així ho aconsellin. En aquest cas serà el director o             
directora territorial corresponent qui determinarà la procedència de la prestació del           
servei. 
 
2.3.- La gestió del menjador escolar comporta: 
- La licitació dels contractes de prestació del servei 
- La gestió econòmica del menjador 
- El control de l’ús del servei: altes, baixes i control diari dels usuaris 
- La supervisió i el seguiment del desenvolupament del servei, sens perjudici de            

l’establert en l’article 10 
- ….? 
  
2.4.- Els contractes per a la gestió del servei de menjador escolar estaran subjectes al               
que la Directiva 2014/24/UE sobre contractació pública / Llei ….. de contractes de             
servei a les persones determina quant a contractació de serveis socials i altres serveis               
específics 
 
2.5.- En les contractacions es tindran en compte les orientacions del Departament amb             
competències en matèria de Salut relatives a criteris nutricionals. També es potenciarà            
el consum, quan sigui possible, de productes de venda de proximitat acreditats d’acord             
amb el Decret 24/2013 de 8 de gener. 
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2.6.- El Departament d’Ensenyament és titular de la gestió del servei de menjador dels              
centres educatius propis, i l’executa directament mitjançant les direccions territorials          
del Departament, les quals poden delegar la gestió a les direccions dels centres. 
 
2.8.- Sense perjudici de l’anterior, la gestió del servei de menjador escolar, inclosa la              
licitació dels contractes per a dur-la a terme, també pot ser atribuïda a: 
 
a) Els consells comarcals, quan hagin assumit la gestió dels serveis escolars de            

menjador d’acord amb el Decret 219/1989, d’1 d’agost, de delegació de           
competències de la Generalitat de Catalunya a les comarques en matèria           
d’ensenyament. 

b) Els ajuntaments, quan existeixi un conveni de col·laboració amb aquests efectes,           
entre l’ajuntament i l’organisme que tingui la competència efectiva en la gestió. 

 
2.9.- En qualsevol dels casos esmentats, l’adjudicació del servei a l’empresa o entitat             
que el presti haurà de respectar els principis i procediments previstos a les normes              
reguladores de la contractació pública i de la transparència administrativa. 
 
Article 3. Ajuts per a menjador 
  
El Departament d’Ensenyament, directament o mitjançant els consells comarcals, o          
mitjançant el Consorci d’Educació de Barcelona podrà concedir ajuts als alumnes           
usuaris del servei de menjador, que podran cobrir totalment o parcialment la despesa,             
d’acord amb l’establert a l’article 6 de la Llei 12/2009 de 10 de juliol, d’Educació. 
 
CAPÍTOL II 
 
MODALITATS DE GESTIÓ I USUARIS DEL SERVEI  
 
Article 4. Modalitats de gestió 
 
4.1.- La gestió del servei de menjador podrà realitzar-se per qualsevol de les següents              
modalitats: 
a) Elaboració dels menjars en les instal.lacions del propi centre 
b) Elaboració fora del centre i distribució diària 
c) Elaboració fora del centre i servei de línia freda 
 
Excepcionalment, quan no sigui possible cap d’aquestes modalitats, el director o           
directora territorial corresponent podrà autoritzar-ne una altra. Podrà autoritzar, també,          
que els alumnes utilitzin el menjador d’un centre proper. 
 
Article 5. Usuaris del servei de menjador 
 
5.1- Poden ser usuaris del servei de menjador dels centres educatius titularitat del             
Departament d’Ensenyament: 
 
a) Els alumnes del centre. 
 
b) El professorat i el personal d’administració i serveis del centre.  
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c) Les persones que tinguin responsabilitats en l’organització del menjador, així com           
aquelles que col·laborin en l’atenció a l’alumnat usuari del servei, durant els dies             
que facin aquesta tasca.  

 
d) El personal de cuina que desenvolupi aquesta tasca al centre educatiu, durant els             

dies que la dugui a terme, i segons es determini en l’adjudicació. 
 

e) Les mateixes persones dels punts anteriors dels centres que siguin objecte de            
l’autorització excepcional i expressa prevista a l’article 4. 

 
 
CAPÍTOL III 
 
OBERTURA, ORGANITZACIÓ, CESSAMENT, ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ      
ECONÒMICA DELS MENJADORS ESCOLARS 
 
Article 6. Obertura i organització  
6.1- Es podrà prestar el servei escolar públic de menjador als centres educatius             
titularitat del Departament d’Ensenyament que imparteixen els ensenyaments de          
segon cicle d’educació infantil, educació  primària i educació secundària obligatòria. 
6.2- La direcció del centre educatiu, amb l’acord favorable del consell escolar del             
centre ha de sol·licitar amb caràcter previ a la prestació del servei escolar de              
menjador autorització al servei territorial corresponent del Departament        
d’Ensenyament. La sol·licitud haurà d’incloure un Pla de funcionament, d’acord amb           
l’establert a l’article 9. 
 
Article 7- Autorització 
 
7.1- La sol·licitud d’autorització del servei escolar de menjador serà resolta pel director             
o directora territorial, s’entendrà atorgada sempre per curs escolar complert i es            
renovarà automàticament cada curs si no varien els requisits per al seu atorgament. 
 
7.2- Els canvis en la prestació del servei escolar de menjador hauran de ser notificats               
per la direcció dels centres educatius i autoritzats pel servei territorial corresponent del             
Departament d’Ensenyament. 
 
7.3- Tant per la sol.licitud com per als canvis en la prestació del servei serà preceptiu                
l’informe previ de la inspecció d’ensenyament 
 
Article 8 Finalització del servei de menjador 
 
La sol.licitud de finalització del servei de menjador haurà de ser formulada per la              
direcció del centre educatiu a la direcció territorial corresponent i haurà de comptar             
amb l’acord del Consell Escolar del centre, quan concorri alguna de les següents             
situacions:  
 

a) per tancament de l’escola o institut 
b) per nombre insuficient d’alumnat que no permeti la viabilitat del servei de            

menjador prestat a l’escola 
c) per resolució dels serveis territorials per raons d’interès públic 
d) … ??? 
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Article 9- Pla de funcionament i programació anual dels menjadors escolars 
 
9.1 El Pla de funcionament del menjador escolar és preceptiu per a sol.licitar l’obertura              
del servei. L’elabora l’equip directiu i ha de ser aprovat pel consell escolar del centre.               
El Pla de funcionament s’envia al servei territorial corresponent del Departament           
d’Ensenyament juntament amb la sol·licitud d’obertura del servei de menjador. Una           
vegada aprovat pel servei territorial aquest Pla de funcionament s’ha d’incorporar al            
projecte educatiu del centre. 
 
9.2 El Pla de funcionament haurà de d’incloure els requisits mínims que, a aquests              
efectes i en desplegament d’aquest decret, estableixi el Departament d’Ensenyament. 
 
9.3 El Pla de funcionament es concretarà cada curs en una programació de la              
prestació del servei de menjador per a aquell curs, que s’integrarà a la programació              
general anual del centre. 
 
 
Article 10- Inspecció 
 
Correspon als Departaments d’Ensenyament i de Salut, en ús de les seves respectives             
competències, dur a terme la inspecció del servei escolar de menjador. També            
exerceix funcions d’inspecció, a cada menjador escolar, qui en té atribuïda la gestió. 
 
  
Article 11- Gestió econòmica  
 
11.1 En els contractes per a la prestació del servei de menjador s’establirà la forma de                
cobrament dels rebuts als usuaris a qui no correspongui la bonificació completa del             
preu del menjador. 
 
11.2 El Departament d’Ensenyament trametrà als consells comarcals els imports          
corresponents als ajuts de menjador que es derivin de les convocatòries gestionades            
per aquests organismes. Així mateix, trametrà al consell comarcal o al centre educatiu             
els imports corresponents a les bonificacions de preu causades pel caràcter preceptiu            
del servei 
 
11.3 Quan el menjador sigui gestionat pel centre educatiu, la gestió econòmica del             
menjador escolar, a més de constar en els registres de l’activitat econòmica general             
del centre com a actuació extrapressupostària, constarà en un compte específic, en el             
qual es registraran els ingressos i les despeses. La justificació s’haurà de presentar             
cada final de curs escolar juntament amb les factures i altres documents dels             
ingressos i despeses, per part del director del centre educatiu a la delegació territorial              
d’ensenyament corresponent, una vegada estigui aprovada pel consell escolar.  
 
11.4 Els usuaris del servei de menjador que no siguin alumnes hauran d’abonar la              
quota corresponent, que no inclourà la part relativa als costos del monitoratge. Se             
n’exclou al personal de cuina, que s’atendrà al que s’hagi establert al contracte 
 
Article 12- Estructura organitzativa del menjador escolar 
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12.1 L’estructura organitzativa del menjador, s’ha d’incloure dins l’estructura         
organitzativa de govern i de coordinació del centre, que el Decret 102/2010, de 3              
d'agost, d'autonomia dels centres educatius estableix com a un apartat de les normes             
d’organització i funcionament. Les funcions i responsabilitats de les persones          
encarregades del menjador, així com les d’altres persones que col·laborin en l’atenció            
a l’alumnat que es queda a dinar, s’atendran al que estableixi el desplegament             
d’aquest decret. 
 
12.2 Sens perjudici de l’establert al punt anterior, el director o directora del centre              
educatiu establirà les mesures necessàries perquè almenys una persona del claustre           
romangui al centre durant la prestació del servei de menjador, entès com s’indica en              
l’article 1.2 
 
12.3 Les tasques d’atenció als alumnes de menjador poden ser dutes a terme per: 
- monitors/res aportats per l’empresa o entitat que realitza el servei de menjador 
- professorat del centre, en els termes que s’estableixin en el desplegament d’aquest             
decret 
 
Article 13- Preu màxim del servei de menjador 
 
El Departament d’Ensenyament determinarà no més tard del mes de març de cada             
any el preu màxim de la prestació del servei de menjador escolar per al curs següent.                
Així mateix, determinarà els elements inclosos en el preu màxim, especialment les            
ràtios màximes d’alumnes per monitor i el temps diari de durada del servei. 
 
CAPÍTOL V 
GARANTIES DE QUALITAT DEL SERVEI 
 
Article 14- Elaboració dels menús 
 
14.1- Els menjars s’elaboraran i manipularan en les condicions d’higiene, salubritat i            
qualitat que estableixen les disposicions tecnicosanitàries vigents.  
 
14.2- Els menús s’adequaran a les necessitats de l’alumnat atenent el correcte equilibri             
dietètic i tenint cura de la variació i presentació dels aliments. 
 
14.3- El Departament d’Ensenyament en coordinació amb el Departament de Salut           
elaboraran les recomanacions nutricionals i assessoraran els centres i empreses          
encarregades del servei escolar de menjador.  
 
14.4- D’acord amb l’establert a l’article 40 de la Llei 17/2011, de 5 de juliol, de 
seguretat alimentària i nutrició, per als usuaris amb al·lèrgies o intoleràncies 
alimentàries, diagnosticades per especialistes, i que, mitjançant el certificat mèdic 
corresponent, acreditin la impossibilitat d’ingerir determinats aliments que perjudiquen 
la seva salut s’elaborarà diàriament un menú especial que s’abonarà al mateix preu 
que el normal. La prestació d’aquest menú especial sols serà obligatori pels alumnes 
usuaris fixos. 
 
Com a excepció del dit en el paràgraf anterior, si fos el cas que les condicions 
organitzatives, o les instal·lacions i els locals de cuina no permeten complir les 
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garanties exigides per a l’elaboració dels menús especials, o el cost addicional 
d’aquestes elaboracions resulta inassumible, la família podrà preparar i proporcionar el 
dinar i, en aquest cas, es facilitaran els mitjans de refrigeració i escalfament adequats, 
perquè es pugui conservar el menjar proporcionat per la família. 
 
Article 15- Manteniment i conservació de les instal·lacions del menjador 
 
15.1- L’adjudicatari del servei de menjador serà responsable del manteniment i           
conservació de les instal·lacions. S’encarregarà de la neteja tant de la cuina i el              
menjador com de la resta d’espais que siguin de la seva utilització. 
 
15.2- La direcció del centre vetllarà per tal que es compleixin les mesures de seguretat               
i de salubritat de les instal·lacions corresponents al menjador i cuina. 
 
Disposició transitòria 
 
En el cas de menjadors on, a l’entrada en vigor d’aquest Decret, el contracte de               
prestació del servei no estigui signat per cap dels organismes que l’article 2 estableix              
com a competents per a fer-ho: 
a) l’òrgan contractant i l’organisme competent en la gestió hauran de fer les            

actuacions necessàries per tal que en el termini màxim de 2 anys a partir de               
l’entrada en vigor del present Decret, l’adjudicació del servei de menjador i la             
subsegüent signatura del contracte hagin estat fetes per l’organisme competent. 

b) en cas que la vigència del contracte finalitzi abans del termini de 2 anys mencionat               
en el punt anterior, el contracte no es podrà prorrogar. 

 
Disposició derogatòria 
 
Queda derogat el Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar                
de menjador als centres educatius públics de titularitat del Departament          
d’Ensenyament 
 
 
Disposicions finals 
 
Primera 
 
Es faculta a la Consellera d’Ensenyament per què adopti les mesures necessàries per             
a l’execució i desplegament d’aquest decret. 
 
Segona 
 
Aquest decret entrarà en vigor a l’inici de curs següent a la seva publicació al Diari                
Oficial de la Generalitat de Catalunya 
 
Barcelona................. 
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