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REGLAMENT DE LA PRESTACIÓ DE MENJADOR SOCIAL DE L’A RBOÇ 
 
 
 
 
Article 1.- Objecte i règim jurídic de la prestació  de menjador social: 
 
Aquest Reglament estableix les normes que regulen la prestació del Menjador Social 
al municipi de l’Arboç. 
 
La prestació del Menjador Social es durà a terme en les instal·lacions de l’Institut 
d’Educació Secundària de l’Arboç, d’acord amb el Conveni de Col·laboració signat 
entre aquest Institut i la Corporació municipal. En cas de no poder disposar d’aquest 
espai, l’Ajuntament podria resoldre suspendre o extingir el servei. 
 
Es declara la prestació del Menjador Social com a una activitat assumida per 
l’Ajuntament de l’Arboç, de la que pot ser competent d’acord amb l’article 66.3 k) del 
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, la 
qual estableix, en l’article 31 a) i d) com a competència dels Ajuntaments, la de 
“estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial”, i “establir els centres 
i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials bàsics.” 
 
És objecte d’aquest Reglament la regulació de la prestació del Menjador Social, entès 
com un servei social d’atenció social de suport a totes aquelles persones que es trobin 
en una situació de dificultat (econòmica, social, de salut i/o familiar), a través d’una 
atenció integral, -prèvia valoració dels serveis socials municipals-, d’acord amb les 
condicions que s’establiran en el present Reglament. 
 
Es considera el servei de Menjador social com a servei social bàsic, d’acord amb els 
termes de la Llei, en el sentit que constitueixen el primer nivell del sistema públic de 
serveis socials, amb garantia de proximitat, i amb la finalitat principal de fomentar 
l’autonomia de les persones per a que visquin el més dignament possible. 
 
 
Article 2.- Criteris bàsics de funcionament de la p restació de menjador social : 
 
Es tracta de proporcionar gratuïtament d’un a tres àpats de dinar a la setmana, 
depenent de la capacitat de l’espai i de la demanda existent, de forma temporal, i a 
persones i/o famílies amb greus necessitats socials i que necessiten ajuda per a la 
subsistència. 
 
Es realitzarà els dies de la setmana *** i ***, de tot l’any, independentment si son 
laborables o festius. 
 
El menjador social està ubicat a l’Institut d’Estudis Secundaris (IES), al carrer *** de 
l’Arboç, d’acord amb el Conveni de Col·laboració. 
 



 
 

 
 

C/Major, 26 43720-L’Arboç (Tarragona) • Telèfon 977.67.00.83 Fax 977.67.02.57 • E-Mail: aj.arboc@altanet.org 
 

 
 

 
Article 3.- Objectius principals del servei de menj ador social: 
 
Els objectius principals del servei del Menjador Social són:  
 
1.- Assegurar una alimentació bàsica a tot ciutadà empadronat a l’Arboç que estigui 
vivint una situació econòmica de risc i/o greu, segons els requisits i condicions 
previstes en aquest Reglament. 
 
2.- Recolzar a les famílies oferint dos àpats gratuïts setmanals, ajudant així a la seva 
economia personal i/o familiar; en especial també es vol ajudar respecte la situació 
dels col·lectius més vulnerables, infants i persones grans. 
 
3.- Detectar situacions de necessitat i proporcionar mitjans per a la subsistència de les 
persones. 
 
4.- Fomentar un servei de proximitat que afavoreixi la dignitat de les persones. 
 
 
Article 4.- Requisits i funcionament: 
 
Podran sol·licitar l’accés a la prestació de menjador totes aquelles persones 
empadronades en més d’un any ininterromput al municipi de l’Arboç que, 
independentment de la seva edat, es trobin en situacions de necessitats i travessin 
moments de dificultats; ja sigui de salut, familiars, socials i/o econòmiques, prèvia 
valoració pels serveis socials municipals. Per això caldrà fer una entrevista amb 
Serveis Socials per tal de realitzar la valoració pertinent. 
 
Per part de Serveis Socials es realitzaran seguiments periòdics de la situació de cada 
persona, com a mínim cada sis mesos.  Es valorarà respecte cada persona, i quan 
procedeixi, la finalització del gaudiment del servei (per raons de necessitats cobertes, 
objectius assolits, modificació de la seva situació econòmica o social... etc.). 
 
Per tal de realitzar aquesta valoració tècnica i social, caldrà que l’usuari entregui als 
serveis socials la corresponent documentació justificativa, de caràcter social i 
econòmic. 
 
Cada persona usuària serà responsable de la seva pròpia dieta, nutrició i medicació, 
als efectes de conèixer, prevenir i avisar als responsables del servei, de possibles 
incidències o anomalies en la seva alimentació, tal com al·lèrgies, intoleràncies o altres 
situacions o problemàtiques.  
 
La prestació del Menjador Social tindrà un funcionament amb un sol àpat al dia (el 
dinar), és a dir, amb un sol torn de les 15 a les 17 hores i el centre per la prestació del 
servei disposarà inicialment d’un espai per a 30 a 40 places. 
 
Pels col·lectius específics de persones grans i nens/es menors d’edat, el servei de 
Menjador social podrà adoptar formes específiques d’assistència alimentària bàsica 
domiciliària, i d’assistència alimentària bàsica a les escoles.   
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Article 5.- Procediment per ésser beneficiari de la  prestació de menjador social : 
 
Per a l’accés al servei caldrà el procediment i els tràmits següents: 
 
 
5.1 Beneficiaris: 
 
Per ser destinatari/ària d’aquesta prestació caldrà complir aquests dos requisits: 
 
5.1.1.- Formar part d’algun d’aquests col·lectius: 
 

a. Pensionistes de jubilació, invalidesa o viduïtat. 
b. Persones i famílies en situació de risc i/o exclusió social, tal i com diu la 

normativa reflectida en el Decret 27/2003, de 21 de gener, sobre criteris 
d’accés a l’atenció primària; especialment aquells/es que pateixen 
mancances socials que comprometen el seu desenvolupament personal i la 
seva integració social. S’entén com a situació d’urgència social, la situació 
de risc social, que posa en perill la cobertura de les necessitats més 
bàsiques per a la vida com són l’alimentació, l’allotjament, la integritat de les 
persones i la seva subsistència més elemental. 

c. Nens/es o nois/noies pertanyents a unitats familiars en les mateixes 
circumstàncies que el punt c) anterior. 

 
5.1.2.- Reunir les condicions de necessitat o conveniència d’aquest servei que seran 
valorades pels serveis socials municipals. 
 
Tal com indica el Decret 27/2003, de 21 de gener, en l’article 10.4, l’accés als serveis 
socials d’atenció social primària de la XBSSRP (Xarxa bàsica de Serveis socials de 
Responsabilitat pública), s’efectua a través dels Serveis bàsics d’atenció social 
primària (SBAP), els quals han de formular la proposta de prestació del servei social 
d’atenció primària i l’han de derivar a l’òrgan competent del propi ens local per a la 
seva resolució; sense perjudici que, en supòsits d’urgència, els SBAP puguin assignar 
provisionalment un servei social d’atenció primària, la concessió o denegació definitiva 
del qual restarà condicionat a la resolució definitiva que es dicti. 
 
Per últim, l’efectivitat i disponibilitat de la prestació del Menjador social, està 
supeditada a l’existència de la consignació pressupostària suficient del pressupost 
municipal. 
 
 
5.2 Requisits per utilitzar la prestació de Menjador Social: 
 
Per poder ser beneficiari/ària d’aquesta prestació cal complir els següents requisits: 
 

- Ser major d’edat amb plena capacitat d’obrar. En cas d’incapacitacions, les 
persones podran ser beneficiàries si van acompanyades del seu tutor legal.  

- Estar empadronat/da a l’Arboç amb una antiguitat ininterrompuda d’un any. 
- Presentar la documentació correcta exigida pels serveis socials municipals. 
- Obtenir informe favorable dels serveis socials de l’Ajuntament, a través dels 

criteris establerts pel mètode de càlcul elaborat pel Consell Comarcal del Baix 
Penedès. 
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Per a l’inici de l’expedient serà necessària la presentació per part de l’interessat/da de 
la següent documentació en una entrevista amb els serveis socials de l’Ajuntament: 
 

- DNI o passaport del sol·licitant. 
- Volant de convivència. 
- Nòmines i/o resguard del cobrament de les pensions dels últims 3 mesos, o 

certificat de l’INEM on s’acrediti que és o no perceptor de la prestació d’atur.  
- Documentació acreditativa de les despeses mensuals. 
- En cas de separació o divorci, la sentència corresponent. 
- Extracte bancari dels 6 últims mesos. 
- Còpia de la declaració de renda del darrer any o certificat d’imputacions, o en el 

seu defecte, l’autorització del Departament corresponent per a què sol·liciti les 
dades de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), mitjançant el 
propi imprès de la sol·licitud. 

- Altres documents que els serveis socials valorin necessaris. 
 
Tota aquesta documentació, sempre i quan no s’expressi el contrari per causes 
justificades, s’haurà d’aportar per part de tots els membres de la unitat de convivència. 
 
 
5.3. Procediment per accedir a la prestació: 
 
1.- La persona interessada o bé un representant degudament acreditat haurà de 
presentar una sol·licitud a les oficines municipals o als serveis socials de l’Arboç, o bé 
mitjançant els canals previstos per l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de Règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. La sol·licitud s’haurà d’acompanyar dels següents documents: 
 

- Document Nacional d’Identitat (DNI, NIE o Passaport) 
- Tota la documentació requerida pels serveis socials municipals. 

 
2.- Els Serveis socials de l’Ajuntament donaran cita per tal de mantenir una entrevista i 
valoraran la idoneïtat del servei per a la persona sol·licitant. 
 
3.- Posteriorment, els serveis socials traslladaran la seva valoració emetent el 
corresponent informe, favorable o desfavorable, amb el vist-i-plau de la regidora de 
l’àrea. 
 
4.- Les sol·licituds i els seus correlatius informes es registraran pel Registre d’entrada 
de l’Ajuntament i es lliurarà un comprovant de la seva presentació a cadascuna de les 
persones sol·licitants. 
 
5.- La Junta de Govern Local adoptarà proposta d’acord al respecte de les peticions 
cursades, en la qual hi haurà de constar:  
 
 a.- Aprovació o denegació de la sol·licitud. 
 b.- Temporalitat i afectació del servei. 
 c.- Cost a assumir per l’usuari, si s’escau, i/o si se li aplica una bonificació. 
 
6.- Als efectes del present servei del Menjador social, s’atribueix a la Junta de Govern 
Local com a òrgan competent respecte la resolució de les sol·licituds. 
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Article 6.- Criteris i preus públics i tarifes a sa tisfer pels usuaris de la prestació: 
 
Els àpats setmanals seran completament gratuïts pels beneficiaris. En cas de més 
demanda i no poder satisfer totes les sol·licituds presentades per haver cobert totes 
les places disponibles, l’Ajuntament regularà l’accés al Menjador social d’acord els 
següents criteris: 
 

a) Per ordre temporal de presentació de les sol·licituds, en primer lloc. 
b) Per la gravetat de la situació econòmica o social més desfavorable. 

 
Per a la utilització del servei del Menjador social es podran establir taxes o preus 
públics que legalment corresponguin mitjançant la corresponent Ordenança fiscal. A la 
vegada es podran preveure possibles bonificacions. 
 
Pels col·lectius específics de persones grans i nens/es menors d’edat, el servei de 
Menjador social, en forma d’assistència domiciliària i a les escoles, requerirà la 
contribució de l’usuari/ària de la taxa o preu públic establert en la corresponent 
Ordenança fiscal.   
 
 
Article 7.- Renovació de la prestació: 
 
Per tal de sol·licitar la renovació caldrà presentar una sol·licitud a les oficines o als 
serveis socials de l’Ajuntament de l’Arboç, o bé mitjançant els canals previstos en 
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
Administracions públiques i del Procediment administratiu comú. La sol·licitud haurà 
d’anar acompanyada dels mateixos documents requerits per l’accés al servei, 
establerts en l’article 5 del present Reglament. 
 
Les sol·licituds seran informades pels serveis socials municipals i vist-i-plau de la 
regidora de l’àrea i es passaran pel Registre d’entrada, lliurant-se un comprovant de la 
presentació a la persona sol·licitant. 
 
L’òrgan competent per a la resolució de les sol·licituds es pronunciarà al respecte, 
d’acord amb els informes de serveis socials relatius al compliment o no dels requisits 
per renovar la prestació del Menjador social. 
 
Un cop resoltes les sol·licituds, es notificaran a les persones interessades el resultat 
de les resolucions. 
 
La renovació es farà en períodes que estimi l’òrgan competent, essent no inferiors a 
sis mesos ni superiors a un any.  
 
 
Article 8.- Baixa de la prestació: 
 
La baixa de la prestació derivarà de la situació personal de la persona beneficiària del 
Menjador social. 
 
La baixa definitiva de la prestació es produirà en els següents casos: 
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a) Quan la persona beneficiària ho sol·liciti expressament. 
b) Per defunció de la persona beneficiària. 
c) Per trasllat a un altre municipi de la persona beneficiària. 
d) Quan la persona deixi d’estar empadronada a l’Arboç. 
e) Quan la seva situació i/o circumstàncies rellevants s’hagin modificat. 
f) En cas que l’òrgan competent modifiqui la proposta de prescripció del servei i 

es realitzi la proposta de baixa. 
g) Per incompliment reiterat de les obligacions de l’usuari reflectits en la normativa 

del servei. 
h) Per impagament de la taxa o preu públic vinculat al servei, respecte els serveis 

específics previstos. 
i) Per la finalització dels recursos previstos per aquest servei en els Pressupostos 

municipals, o l’esgotament o inexistència de crèdit adequat i suficient. 
j) Per la falsedat o ocultació de les dades facilitades a l’Ajuntament, i que han 

servit per a fer la valoració positiva i favorable.  
 
 
Article 9.- Obligacions i drets de les persones usu àries del menjador social: 
 
 
9.1. Obligacions: 
 

a. Facilitar tota la informació necessària per a valorar les circumstàncies 
personals, econòmiques i socials, quan així ho exigeixi la normativa vigent, i 
responsabilitzar-se de la veracitat de la referida informació. 

b. Fer ús adequat de les instal·lacions on es presti el servei. 
c. Complir les normes específiques que defineixen i regulen els diferents recursos 

dels serveis socials. 
d. Respectar els horaris de funcionament i/o prestació dels serveis. 
e. Abonar la quota corresponent del preu públic o la taxa d’acord amb les tarifes 

establertes en les ordenances municipals. 
f. Informar a l’Ajuntament sobre qualsevol modificació de les pròpies 

circumstàncies socials i personals que puguin afectar al funcionament o a les 
condicions de prestació del servei. 

g. Respectar la normativa bàsica de la convivència i de règim intern del servei. 
h. Contribuir a la correcta conservació del centre, així com dels seus 

equipaments, complint les normes i denunciant tota actitud contrària a aquest 
principi de conservació. 

i. Qualsevol altra establerta en l’Ordenament jurídic. 
j. Presentar-se al servei sota els efectes de l’alcohol o de substàncies 

estupefaents, o bé manifestar actituds o comportaments incívics o agressius.  
 
 
9.2. Drets: 
 

a. Dret a accedir i gaudir del servei en condicions d’igualtat quan es compleixin 
els requisits establerts en el present Reglament i normativa reglamentària. 

b. Dret a no rebre tractes discriminatoris per raó de naixement, religió, opinió, 
edat, estat de salut o qualsevol altra circumstància personal o social. 

c. Dret a ser tractat amb respecte i professionalitat. 
d. Dret a presentar, en qualsevol forma admesa en dret, reclamacions, queixes o 

suggeriments relatius al funcionament del servei, i a rebre’n resposta 
adequada. 
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e. A una atenció personalitzada, adequada a les seves circumstàncies personals i 
a que se li garanteixi un clima de convivència i respecte mutu. 

f. A una dieta ajustada a la seves necessitats previ a un informe mèdic justificatiu. 
g. La màxima intimitat personal i a la protecció de la pròpia imatge, al secret 

professional de la seva història econòmica i social, i a la protecció de les seves 
dades personals. 

h. Presentar queixes i suggeriments. 
i. Conèixer la informació continguda en el seu expedient personal, a conèixer el 

preu i tarifa del servei que rebrà i en general tota aquella informació que 
requereixi com a persona usuària. 

 
 
Article 10.- Places i horaris: 
 
El nombre màxim de places pel servei del Menjador social oscil·larà entre les 30 o 40 
places en funció de les necessitats i circumstàncies del centre. Si en algun moment es 
cobrís totalment aquest nombre de places, s’activarà una llista d’espera per a totes 
aquelles persones interessades i necessitades que compleixin les condicions d’accés, 
sota criteri temporal de presentació de les sol·licituds. 
 
L’horari del servei de menjador serà de 15:00 a 17:00 hores, i l’assistència domiciliària 
i a les escoles no tindrà horari fix, sinó serà en funció de les necessitats. 
 
 
Article 11.- Puntualitat: 
 
Per tal de portar a terme un servei adequat, serà requisit imprescindible la puntualitat 
de les persones assistents al moment de l’arribada al centre del servei del Menjador 
social. 
 
El servei de menjador s’adaptarà de forma puntual a canvis d’última hora, pel que fa al 
servei d’entrega d’àpats, quan es tracti d’urgències i/o situacions imprevisibles, 
especialment, relacionades a problemes de salut, mobilitat o altres circumstàncies 
familiars. 
 
 
Article 12.- Personal del servei de menjador social : 
 
12.1. El personal del servei de menjador social està composat per voluntaris. Les 
seves funcions seran les següents: 
 

- Parar i desparar taula i recollir el servei i la cuina. 
- Fer la comanda diàriament i portar un control dels menús. 
- Recollida d’incidències i control inicial del llistat mensual de les persones 

assistents. 
- Donar suport a altres persones o voluntaris que assisteixen al servei. 
- Afavorir les relacions interpersonals i el bon ambient del servei. 
- Detectar les possibles mancances personals i/o familiars. 
- Omplir al començament les fitxes pertinents d’assistència de cada persona 

usuària del servei i actualitzar les dades que correspongui. 
 
12.2. L’Ajuntament no és farà càrrec dels desplaçaments – anada i tornada – de les 
persones que assisteixen al Menjador social. 
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En cas d’indisposició i/o urgència, s’avisarà als familiars i/o als serveis d’urgències 
segons correspongui. 
 
 
Article 13.- Situació d’emergència: 
 
Quan existeixi una situació d’emergència al servei de menjador cal realitzar les 
següents accions: 
 

- Trucar als serveis d’emergències quan procedeixi. 
- Avisar als familiars. En aquest cas, hi haurà disponible un llistat on es 

relacionaran els telèfons de contacte de les famílies de les persones que 
assisteixin al servei. 

- Donar el suport necessari a les persones fins que arribi l’auxili que 
correspongui i/o els familiars. 

 
 
 
Article 14.-  Contracte assistencial : 
 
Per tal de tenir la condició de beneficiari/ària del servei de Menjador social caldrà 
signar un contracte assistencial on hi constaran les següents dades: 
 
Les dades personals de l’usuari/ària, la data d’inici d’accés al servei, si hi ha 
temporalitat d’utilització, la taxa o preu públic a satisfer, i altres possibles observacions, 
així com la data i signatura del sol·licitant o el seu representant legal o de fet. 
 
La signatura del contracte assistencial comportarà la declaració de coneixement i 
acceptació del present Reglament. 
 
En el contracte assistencial, es farà constar que cada persona usuària serà 
responsable de la seva pròpia dieta, nutrició i medicació, als efectes de conèixer, 
prevenir i avisar als responsables del servei, de possibles incidències o anomalies en 
la seva alimentació, tal com al·lèrgies, intoleràncies o altres situacions o 
problemàtiques.  
 
 
 
 
 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
 
PRIMERA.- Qualsevol aspecte no previst en aquest Reglament s’ajustarà a la 
normativa general del Serveis socials de Catalunya o qualsevol altre que 
específicament pugui ésser d’aplicació. 
 
 
SEGONA.- Els preceptes d’aquest Reglament, per raons sistemàtiques, s’entendran 
automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en que es produeixi la 
modificació de preceptes legals i reglamentaris corresponents de quals porten causa. 
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TERCERA.- Aquest reglament entrarà en vigor, una vegada aprovat definitivament i 
publicat el text íntegre del qual en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, quan 
hagi transcorregut el termini de 15 dies, que estableix l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, de Bases de Règim local, i l’article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya, i 
regirà de forma indefinida fins a la seva derogació o modificació.  
 
 
 
 
 
L’Arboç, a ... de març de 2014  
 
 
 
 
 
 
JOAN SANS i FREIXAS 
Alcalde - President 


