RESOLUCIÓ EDU/790/2020, de 24 de març, per la
qual es determina el preu màxim de la prestació
del servei escolar de menjador dels centres
educatius de titularitat del Departament
d'Educació per al curs 2020-2021 i el preu de
l'ajut individual de menjador escolar per a
l'alumnat escolaritzat fora del seu municipi de
residència en centres educatius privats
concertats i municipals, d'acord amb la
planificació feta al mapa escolar per al curs
escolar 2020-2021.
Mitjançant el Decret 160/1996, de 14 de maig (DOGC núm. 2208, de 20.5.1996), es regula el servei
escolar de menjador als centres educatius de titularitat del Departament d'Educació.
L'article 14 del Decret esmentat estableix que el Departament d'Educació determinarà, per a cada
curs escolar, el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador per als centres educatius
que en depenen.
D'altra banda, la disposició addicional 3 del mateix Decret estableix que l'alumnat que estigui obligat
a desplaçar-se fora del seu municipi de residència, per inexistència en aquest municipi d'oferta
pública del nivell educatiu corresponent, i estigui cursant l'ensenyament obligatori en un centre
privat concertat, prèviament determinat pel Departament d'Educació, rebrà els ajuts individuals de
menjador que el Departament estableixi per fer front a les despeses derivades de la utilització del
servei escolar de menjador.
Així mateix, el Departament d'Educació per a cada curs escolar elabora la corresponent memòria
econòmica explicativa de la determinació del preu màxim de la prestació del servei escolar de
menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Educació. Aquesta memòria, un
cop publicada la Resolució serà consultable mitjançant el web del Departament.
El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, suspèn els termes i interromp els terminis
processals i administratius.
Per tot això, i a proposta de la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa,

Resolc:

-1 Fixar el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de
titularitat del Departament d'Educació per al curs escolar 2020-2021, amb caràcter general en la
quantitat de 6,33 euros/alumne/dia, IVA inclòs.
El preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador comprèn, a més de l'àpat, l'atenció
directa a l'alumnat durant el temps de la prestació del servei de menjador i els períodes de temps
anteriors i posteriors, des que acaben les classes del matí fins que comencen les de la tarda amb
una durada màxima de dues hores i mitja en total.
Per als comensals esporàdics, el preu podrà incrementar-se fins a un 10% més en relació al cost
real del servei. Aquest preu no podrà excedir dels 6,96 euros/alumne/dia, IVA inclòs. Es considera
comensal esporàdic aquell que fa ús del servei menys de tres dies a la setmana o, en el cas de
l'alumnat d'educació secundària, el qui en fa ús menys de dos dies a la setmana, i sempre que, en
ambdós casos, el comensal no sigui beneficiari d'un ajut de menjador.

-2 Amb caràcter general, la dotació de personal per atendre l'alumnat en el temps de prestació del
servei de menjador atendrà a una ràtio màxima de nombre d'alumnes per monitor, d'acord amb el
següent:
Educació secundària obligatòria: 30
Educació primària: 25
Educació infantil: 15
Les ràtios a aplicar durant el temps anterior i posterior de l'estona de dinar seran les que determini
la direcció del centre; en qualsevol cas es garantirà que durant el temps de descans o d'esbarjo hi
hagi el personal necessari per assegurar una correcta atenció a l'alumnat segons les característiques
físiques i d'ocupació dels centres.
En els centres d'educació especial, atesa la singularitat i la diferent tipologia d'alumnat que
escolaritza cada centre, la ràtio de monitors es determina d'acord amb les seves necessitats. En
qualsevol cas, no serà superior a 6 alumnes per cada monitor.
En els centres ordinaris quan entre els comensals hi hagi alumnes amb necessitats específiques que
requereixen una atenció especial de suport en l'espai de menjador, el nombre de monitors
s'adequarà en funció de les necessitats dels comensals.
En el cas de les situacions que s'estableixen en els dos paràgrafs anteriors, caldrà l'autorització
corresponent per part dels Serveis Territorials d'Educació, d'acord amb el protocol establert per a
l'adequació del monitoratge de reforç en l'espai de menjador per a l'atenció de l'alumnat amb
necessitats específiques de suport usuari del mateix.

-3 Als comensals d'un mateix menjador únicament se'ls pot aplicar un dels dos preus fixats: el de
comensals fixos o el de comensals esporàdics.

-4 Excepcionalment, mitjançant l'autorització prèvia dels serveis territorials corresponents, quan es
tracti de centres d'educació especial o d'escoles rurals de titularitat del Departament d'Educació amb
un nombre molt reduït d'usuaris del servei o quan les circumstàncies especials de l'alumnat o les
instal·lacions del centre així ho aconsellin, es pot augmentar el preu màxim d'aquesta prestació. Els
centres educatius de titularitat del Departament d'Educació que prevegin que el preu del menjador
escolar superi el preu màxim establert en aquesta Resolució hauran de formular una sol·licitud
motivada d'autorització als serveis territorials corresponents. La sol·licitud haurà d'incorporar un
estudi de costos d'acord amb el model que facilitarà el Departament d'Educació.
La Inspecció d'Educació farà el seguiment en els centres del Departament d'Educació de l'adequació
del preu del menjador escolar a la normativa vigent.

-5 Fixar en la quantitat de 6,33 euros/alumne/dia, per al curs escolar 2020-2021, l'import màxim
de l'ajut individual de menjador escolar per a l'alumnat que per manca d'oferta educativa pública
d'ensenyaments obligatoris, s'escolaritza fora del seu municipi de residència en centres educatius
privats concertats o municipals, prèviament determinats pel Departament d'Educació.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, de conformitat amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a
comptar de l'endemà del moment en què perdi vigència el Reial decret 463/2020, de 14 de març,
pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada por el
COVID-19 o, si escau, les seves pròrrogues, d'acord amb la disposició addicional segona d'aquest
Reial decret.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós
administratiu, davant el mateix òrgan que dicta aquest acte, segons els articles 77 de la Llei
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la

defensa dels seus interessos, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del moment en què
perdi vigència el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada por el COVID-19 o, si escau, les seves pròrrogues
d'acord amb la disposició addicional tercera d'aquest Reial decret.
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