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Objectiu: 

Garantir als menors beneficiaris d’ajuts de menjador en els nivells educatius de segon 

cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria la continuïtat d’aquests ajuts 

durant el temps que els centres educatius romanguin tancats com a mesura per a la 

prevenció i el control de la infecció pel SASTS-CoV-2. El mateix objectiu en relació als 

infants i adolescents beneficiaris dels serveis d’àpats dels centres oberts i serveis 

d’intervenció socio-educativa.  

 

Proposta de mesures de coordinació: 

- Coordinació dels Serveis bàsics d’Atenció Social dels ens locals amb els SSTT i la 

Direcció general de Serveis Socials del Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies (TSF) i amb la Direcció general d’Atenció a la Família i la Comunitat 

Educativa del Departament d’Educació (EDU). 

- Pla d’emergència municipal. 

- Xarxa d’entitats socials de cada Consell Comarcal i de cada municipi.  

 

Coordinació amb dispositiu PROCICAT 

En cas d’incidències en l’execució de  les mesures i procediments en el procés de 

garantia d’aliments, vinculades a aspectes logístics, canals de distribució i mobilitat o 

accessos a les zones d’actuació de professionals i persones beneficiàries de les 

mesures: 

- Trasllat de les incidències i necessitats vinculades a casos al comitè 

d’emergències del PROCICAT a través del Centre d’Emergències de Catalunya 

(CECAT -Contacte 24h 93 551 72 85).  Les dades de les incidències es facilitaran 

al CECAT des dels SSTT del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (TSF) 
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o la Direcció general de Serveis Socials, i des de la Direcció general d’Atenció a 

la Família i la Comunitat Educativa del Departament d’Educació (EDU). 

En cas d’un elevat registre d’incidències s’incorporarà al CECAT un enllaç del TSF. 

 

Proposta de mesures: 

 S’habilitaran targetes de prepagament (o aquells mitjans que les substitueixin)  

per a les famílies dels menors beneficiaris de les beques menjador i per als 

menors usuaris dels serveis d’intervenció socioeducativa amb servei d’àpat. 

o Les targetes de prepagament (o aquells mitjans que les substitueixin)  

estaran carregades amb els imports següents: 

 4€/dia/infant per als beneficiaris d’ajuts individuals de 

menjador, corresponents a un àpat per cada dia lectiu  que 

romanguin tancats els centres educatius. 

 2€/dia /infant per a usuaris/es de Serveis d’Intervenció 

Socioeducativa corresponent a l’àpat d berenar. En els casos 

detectats per serveis socials d’infants i adolescents que també 

necessitessin a més, un àpat sopar es carregarà l’import de 

4€/dia/infant, corresponents a un àpat per cada dia lectiu  que 

romanguin tancats els centres educatius. 

 

 Les targetes prepagament (o aquells mitjans que les substitueixin) es lliuraran a 

les famílies beneficiàries a través dels ajuntaments i consells comarcals, els qual 

organitzaran els sistemes de lliurament de les targetes i garantiran el registre 

de cada targeta lliurada. 

 

 També podran habilitar-se altres punts de subministrament de les targetes 

establerts pel Pla local d’emergència.  
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 Les professionals dels EBAS i SEAIA faran el seguiments dels casos amb les 

famílies d’acord amb les indicacions de les ABSS, a les quals calgui donar 

cobertura més enllà de les beques menjador, d’acord amb les indicacions de la 

Coordinació de l’Àrea de Serveis Socials (ABSS) dels ens locals i conjuntament 

amb les direccions del centre educatiu. 

Aquesta mesura tindrà efecte fins que el Departament de Salut suspengui les mesures 

preventives extraordinàries adoptades en el marc de l’activació del Pla d’Actuació del 

PROCICAT per malalties emergents en motiu de l’impacte del COVID-19. En el cas dels 

àpats associats als centres d’intervenció socioeducativa, fins que el Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies suspengui la prohibició de funcionament dels centres 

oberts i altres serveis emmarcats en el SIS. 

 

Mecanisme de distribució de les targetes prepagament:  

 Les famílies amb infants beneficiaris dels ajuts individuals de menjador rebran 

una comunicació dels  consell comarcal, de l’AMB o del Consorci d’Educació de 

Barcelona (segons els casos) indicant el lloc i l’horari de recollida de les targetes 

prepagament.  El Departament d’Educació donarà suport als ens locals que ho 

necessitin. 

 

 Les famílies amb infants usuaris de Serveis d’Intervenció Socioeducativa rebran 

una comunicació dels Ajuntaments i dels Consells comarcals, amb el suport del 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, indicant el lloc i l’horari de 

recollida de les targetes prepagament. 
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Funcionament d’ús de les targetes  

 

 Les targes ja portaran carregat l’import corresponent segons l’apartat anterior. 

Hi ha la possibilitat de recarregar més diners en cas que les mesures de 

tancament de les escoles i dels centres oberts es perllonguessin més enllà del 

període inicial dels 15 dies.  

 

 L’ús de les targetes és exclusivament per a compres en establiments 

d’alimentació. No hi ha un import màxim temporal de despesa, més enllà del 

saldo màxim amb el què han estat carregades.  Annex a aquesta instrucció 

s’adjunta llista de les cadenes de supermercats i establiments on es podrà fer 

ús d’aquests targetes.  

 

 En els punts de recollida de les targetes  indicats en  l’apartat anterior, les 

famílies hauran de signar un formulari conforme l’han recollit. Els ajuntaments 

responsables del lliurament de les targetes podran establir altres sistemes de 

registre amb el vist  i plau del Departament corresponent.  En qualsevol cas, 

aquests sistemes hauran d’incloure les mateixes dades que el formulari 

incorporat en l’annex 2.  

 

 No cal operativa prèvia per activar l’ús de la targeta, un cop lliurada es pot fer 

ús directament en alguns dels establiments corresponents.  

 

 

Protecció de dades de caràcter personal 

D'acord amb l'article 8 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 

dades personals i garantia dels drets digitals, sobre el Tractament de dades per 
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obligació legal, interès públic o exercici de poders públics només es pot considerar 

fonamentat en el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els 

termes que preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi 

una norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, que pot 

determinar les condicions generals del tractament i els tipus de dades objecte d’aquest 

així com les cessions que escaiguin com a conseqüència del compliment de l’obligació 

legal. Aquesta norma pot imposar igualment condicions especials al tractament, com 

ara l’adopció de mesures addicionals de seguretat o d’altres establertes al capítol IV 

del Reglament (UE) 2016/679.  

Així mateix, cal tenir en compte que  el tractament de dades personals només es pot 

considerar fonamentat en el compliment d’una missió duta a terme en interès públic o 

en l’exercici de poders públics conferits al responsable, en els termes que preveu 

l’article 6.1 e) del , quan derivi d’una competència atribuïda per una norma amb rang 

de llei. 

En aquesta línia, l'article 6.1  de Reglament (UE) 2016/679 sobre la licitud del 

tractament de les dades de caràcter personal estableix que el tractament només és 

lícit si es compleix, almenys, una de les condicions següents:  

 a) L'interessat ha donat el consentiment per al tractament de les seves dades 

personals, per a una o diverses finalitats específiques.  

 b) El tractament és necessari per executar un contracte en el qual l'interessat és 

part o bé per aplicar mesures precontractuals a petició seva.  

 c) El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al 

responsable del tractament.  

 d) El tractament és necessari per protegir interessos vitals de l'interessat o 

d'una altra persona física. 

 e) El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic 

o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.  
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 f) El tractament és necessari per satisfer interessos legítims perseguits pel 

responsable del tractament o per un tercer, sempre que no hi prevalguin els 

interessos o els drets i les llibertats fonamentals de l'interessat que requereixen 

la protecció de dades personals, especialment si l'interessat és un nen. 

Conseqüentment i atès l'objectiu d'aquesta instrucció, la cessió de dades entre el 

Departament de Treball, Afers Socials i  Famílies, el Departament d'Educació, així 

com les diferents entitats  locals, és lícita d'acord amb la normativa vigent de 

protecció de dades de caràcter personal.  

 

Proposta de mesures d’higiene personal: 

Informeu-vos sobre les recomanacions del Departament de Salut i seguiu aquestes 

recomanacions. Podreu trobar tota la informació actualitzada a l’enllaç: 

 http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ 

 

Juan José Falcó Montserrat 

Director general d’Atenció a la Família i la Comunitat Educativa 

Meritxell Benedí Altés 

Directora general de Serveis Socials 

 

 

  

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
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Annex 1. Llista d’establiments de l’àmbit de l’alimentació participants d’aquesta iniciativa 

SORLI                       

ALIMERKA                    

AHORRAMAS FRANQUICIAS Y D   

SUPERMERCADOS LUPA         

DIA                         

DIA (FRANQUICIADOS)         

FRANQUICIADOS DE EROSKI     

ALCAMPO FRANQUICIAS         

FRANQUICIADOS CONSUM        

SUPERMERCADOS ALDI          

SUPERMERCADOS FROIZ             

HIPER USERA                     

SUPER. CONDIS FRANQUICIAS       

SUPERMERCADOS MAS Y MAS         

CORPORACION ALIMENTARIA G       

SUPERMERCADOS CONDIS            

SUPERMERCADOS EL ARBOL          

BON PREU                        

MIQUEL ALIMENTACIO              

AHORRAMAS                       

LIDL                            

SUPERMERCADOS GADISA            

LECLERC                         

CONSUM                          

MERCADONA                       
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CAPRABO                         

EROSKI HIPERMERCADOS            

GRUPO SOL                       

CARREFOUR                       

GRUPO UVESCO                    

TIENDA DE GOLOSINAS        

SUPERMERCADOS/ALIMENTACIO  

HYPERMERCADOS/CADENAS SUP  

ALCAMPO                    

HIPERCOR                   

CONSUMOS DE EMERGENCIA     

MAKRO                      
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Annex 2. Full de cessió temporal de dades de caràcter personal 

Dades de l’infant 

Nom i cognoms       NIF / Passaport    

 

Adreça electrònica      Telèfon de contacte 

 

Nom i cognoms de qui recull targeta  (mare/pare o tutor/a legal) NIF / Passaport 

 

Num- codi de targeta   Signatura lliurament (mare/pare o tutor/a legal) 

 

 

 

Dades de caràcter personal 

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals 

i garantia dels drets digitals us comuniquem que les vostres dades seran utilitzades 

temporalment per tal de garantir la cobertura de les necessitats d’alimentació de menors 

beneficiaris de beques menjador i/o usuaris de Serveis d’Intervenció Socioeducativa 

incorporades a un fitxer la finalitat del qual és la de recollir informació administrativa i facilitar 

la necessària el bon funcionament de la gestió de l’ajuda.  

Marqueu amb una creu només en el cas de NO autoritzar la cessió de les vostres dades 

personals.  

 

 


