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1. Objecte 

L’objecte d’aquesta instrucció és definir el procés a través del qual es determina com gestionar 
el servei de menjador social,  destinat a cobrir les necessitats mínimes d’alimentació d’aquelles 
persones amb recursos insuficients i que no poden garantir-ne una alimentació mínima per la 
seva salut. Sempre seran derivades des dels Equips Bàsics d’Atenció Social Primària o des del 
Servei  d’Atenció a la Dependència i la Discapacitat. 

Objectius que cobreix aquest servei:  

• Proporcionar un àpat equilibrat a les persones usuàries que viuen soles amb manca de 
suport i que presenten dèficits alimentaris. 

• Garantir  que les persones usuàries del servei facin, de dilluns a dissabte i com a 
mínim, un àpat adequat. 

• Crear un espai de relació per tal de pal·liar situacions de soledat d’alguns casos i al 
mateix temps facilitar i motivar l’ajuda mútua. 

2. Abast 

El procediment s’aplica a persones empadronades a Castelldefels i llurs famílies i a les 
persones en situació d’itinerància. 

3. Referències legislació 

• Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya 

• Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. 
 

4. Responsabilitats 

4.1 Propietari del procés 

El propietari del procés és el Cap de la Secció de Serveis Socials, Dependència i Gent Gran 
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5. Desenvolupament del procediment 

5.1 Obligacions econòmiques 

El procediment no està subjecte a taxes.    

On es pot realitzar 

A les dependències de l’Àrea de l’Àrea de Serveis Socials, Dependència i Gent Gran. 

Equip bàsic d’atenció social primària, situat a Carrer Tomàs Edison, numero 13. 

Telèfon 935461083 

 

Descripció del procediment 

Quan des del servei de SAIF i SAID (o des de primeres acollides en algun cas d’urgència)  es 
detecta que una persona es troba en una situació de  manca d’ingressos econòmics (o 
ingressos insuficients)  que impliquen que no estan garantides les seves necessitats 
alimentàries mínimes i que, per tant, es tracta d’un cas amb una problemàtica social greu, el 
tècnic de referència comprovarà que la persona  acompleix amb els següents requeriments:  

• És una persona usuària dels serveis de SAIF o SAID. 

• Els seus ingressos procedeixin d’una RSC (Renda Garantida de Ciutadania) , una PNC o 
equivalents, o no té  cap ingrés. 

• Esta empadronada a Castelldefels i ha  residit al municipi almenys durant un any 
consecutiu o be  dos anys en el període dels darrers 5 anys.  

• Ha presentat tota la documentació que el/la tècnic/a de referència hagi considerat 
necessària per fer la valoració de la seva situació socio-econòmica.  

• Disposa  com  a  mínim de sis punts en el barem d’ajudes econòmiques de Serveis 
Socials, dels quals dos han de ser econòmics (llevat d’aquells ajuts per als quals 
s’especifiqui una altra puntuació) . 
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Un cop valorat que la persona usuària reuneix tots el requeriments per ser usuària del servei 
de menjador, el/la  tècnic/a de referència emplenarà el document 
Fitxa_usuari_alta_menjador_social  amb les dades de l’usuari. Traspassarà aquesta informació 
al Tècnic de Serveis Socials assignat com a responsable de la gestió diària del  Servei de 
Menjador Social i al responsable tècnic de la gestió contractual del Servei de Menjador Social , 
que registrarà a l’usuari en el registre d’usuaris del menjador social   

El/la responsable tècnic/a de la gestió contractual del Servei de Menjador Social, es posarà en 
contacte amb l’empresa adjudicatària del servei de càtering del menjador social, la qual li 
confirmarà la data efectiva d’incorporació de la nova persona usuària al servei.  Quan conegui 
aquesta data el/la  responsable tècnic/a de la gestió contractual del Servei de Menjador Social  
, ho comunicarà al/la responsable de la gestió diària del menjador social   i al conserge del 
Centre Frederic Mompou  on es troba situat el Servei de Menjador Social.   

El conserge del Centre Frederic Mompou inclourà el nom de l’usuari en el registre 
d’assistències  d’usuaris del menjador social així com les característiques dels àpats de l’usuari. 

Donat que l’ empresa adjudicatària del servei lliura dos cops per setmana els menús de tota la 
setmana, d’acord amb la següent distribució: 

• Dimarts s’entreguen els menús per:  Dimarts,  Dimecres i Dijous 

• Dijous s’entreguen els menús per: Divendres, Dissabte, Dilluns.. 

tot l’equip tècnic ho tindrà en compte alhora de conèixer quan podrà ser efectiva l’alta que 
proposen. D’aquesta forma les altes que es comuniquin a l’empresa en : 

• dijous, divendres i dilluns no podran ser efectives fins el següent dimecres  

• dimarts i dimecres no podran ser  efectives fins el divendres d’aquella setmana  

La tècnica responsable de la gestió diària del menjador social comunicarà, al/la  tècnic/a de 
referència que va iniciar la demanda d’aquest recurs, quin serà el dia efectiu d’inici del servei, 
perquè aquest ho comuniqui a la persona que serà usuària. 

La comunicació a la persona usuària serà habitualment per via telefònica i se’l emplaçarà per 
tal que es personi per signar el contracte d’ús del menjador social , i se li lliurarà un full 
informatiu amb les normes d’ús del menjador social  
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Normes d’ús  

- Respectar l’horari del servei de menjador social. 

- Fer un ús correcte del local i dels estris  

- Mantenir conducta respectuosa amb els altres usuaris i el personal de centre 

- Bona presència pel que fa a la higiene personal 

- No s’admetran persones que assisteixin sota els efectes de l’alcohol o altres 
substancies tòxiques. 

- Els usuaris tenen l’obligació de comunicar al TS de referència (el del menjador o el seu 
de SAIF o SAID)  les incidències que afectin al dret d’assistència al menjador : 
modificacions en la situació econòmica o laboral, canvi de domicili, etc.  

- Els usuaris tenen l’obligació de comunicar les absències amb anticipació si es possible i 
de justificar-les. 

- Preferentment l’àpat s’ha de fer al menjador.  Només es permetrà endur-se el menjar 
en els casos dels usuaris del servei de menjador a domicili inclòs en el SAD o quan el 
tècnic de referència de l’usuari així ho indiqui.  

- Els usuaris  hauran de signar el contracte d’ús del menjador social.   

 

Horari del menjador  
 

• L’horari del menjador serà:  
o Recollida àpat per domicili :  dimarts  i dijous  de 12:30 a 13 h.  
o Dinar en menjador :  de dilluns a dissabte de 13 a 13:45 h.  

• No hi haurà servei de menjador els diumenges, ni els dies 1 de gener, i 25 i 26 de 
desembre.  

 

Àpats  

Els menús s’adaptaran a l’època estacional (a l’estiu plats més frescos i lleugers). En dates 
senyalades de l’any l’adjudicatari programarà menús especials (Nadal, revetlla de Sant Joan, 
Tots Sants...). 
 
La composició del menú serà la següent: 

� Un primer plat: Pricipalment format per verdures, arrossos, pastes, patates o 
llegums. 

� Un segon plat amb guarnició: Format per carns vermelles (vedella i porc) o 
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blanques (pollastre i gall d’indi) o peix, principalment blanc i sense espines. La 
guarnició variarà en funció del primer plat per tal d’equilibrar l’àpat. 

� Les postres 
� Pa i aigua 
� També es facilitarà als comensals oli, sal, vinagre, maionesa, i tovallons de  paper. 

 

Es  serviran menús de règim si hi ha una prescripció facultativa expressa. 
 
 
Funcionament 
 

En l’ús normalitzat del menjador  els àpats es serviran en un espai destinat a l’efecte del Centre 
Frederic Mompou, en l’horari assenyalat a l’efecte. 

Els usuaris hauran de demanar el tiquet corresponent  en la consergeria del Centre i passaran a 
l’espai de menjador on lliuraran  el tiquet a la persona que reparteix els àpats .  

Se li lliurarà l’àpat que haurà de ser consumit per l’usuari en el sistema que hagi assenyalat el 
tècnic de referència.  (en les pròpies  instal·lacions del menjador o en el domicili)  

El conserge anotarà l’assistència de l’usuari en el registre corresponent.  

El conserge i/o la persona que serveix els àpats informaran en tot moment a la responsable de 
la gestió diària del servei de menjador de qualsevol incidència que observin. Les incidència es 
registraran i    s’apercebrà verbalment a l’usuari/a. 

Aquest avís verbal anirà a càrrec de la tècnica responsable de la  gestió diària del menjador 
social si esta present i en el moment de produir-se l’incident, o en la seva absència per algun 
tècnic de Serveis Socials  o el responsable de la gestió del Centre Frederic Mompou en el seu 
defecte.   

El tècnic de referència pel seguiment de l’usuari contactarà personalment o  telefònicament 
amb l’usuari que hagi causat un incident per tal de reforçar l’avís.  

Quan finalitzi cada setmana  el conserge lliurarà, mitjançant correu electrònic, el full mensual 
de registre d’assistència al menjador a la tècnica responsable de la gestió diària del menjador 
social, per tal que aquesta s’assabenti de les absències produïdes durant la setmana.  

Així mateix quan finalitzi cada mes el conserge lliurarà, mitjançant correu electrònic, el full 
mensual de registre d’assistència al menjador a la tècnica responsable de la gestió del 
contracte de menjador social, per tal que aquesta contrasti  les dades del registre d’assistència  
amb la facturació que remeti l’empresa adjudicatària.  
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Baixes del servei  

La baixa d’aquest servei pot ser motivada per: 

• Absència no justificada de tres dies comunicada a la responsable tècnica de la gestió 
diària del menjador per part del conserge custodia el registre de repartiment d’àpats.  

• Incompliment reiterat de les normes d’ús del menjador. La persona que detecti els 
incompliments ho comunicarà a la tècnica responsable de la gestió diària del menjador 
social.  

• Modificació de les condicions que van donar l’accés a l’ús del servei . El coneixement 
d’aquesta circumstància vindrà donat per la comunicació d’aquesta modificació per 
part del propi usuari o per verificació del tècnic referent d’aquest usuari, que ho 
comunicarà a la tècnica responsable de la gestió diària del menjador.  

• Incidents greus comportaran la baixa definitiva i immediata del servei. Quan es 
produeixin incompliments reiterats o un de greu comunicat  a la tècnica responsable 
de la gestió diària del menjador social.  

En qualsevol d’aquests casos la tècnica responsable de la gestió diària del menjador ho 
comunicarà a la tècnica responsable de la gestió de la contractació del servei . Aquesta 
comunicació serà per correu electrònic amb indicació dels motius de la baixa.  

Tant l’alta com la baixa d’un usuari en el servei de menjador social haurà que constar tant en 
l’expedient de la persona de referència (expedient  digital  i aplicatiu Hèstia)   

El Treballador Social de referència, en quan tingui coneixement de que s’ha de produir una 
baixa ho comunicarà de forma immediata a les tècniques responsables de la gestió diària i de 
la gestió del contracte del Servei de Menjador, per tal d’ajustar el nombre de menús servits i 
no malmetre menjar.  

La baixa serà efectiva per a l’usuari del servei mentre no hi hagi una nova valoració per part del 
treballador de referència.  

6. Documents relacionats  

• Fixa d’alta en el servei de menjador social   

• Contracte d’ús del menjador social del Centre Frederic Mompou.    

• Full informatiu de la normativa d’ús del menjador social.  

• Registre d`’usuaris del menjador social    
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• Registre d’assistències d’usuaris al menjador social.  

 

7. Annexes 

Llista de distribució del present document 

Aquest procediment restarà en suport informàtic ubicat en una carpeta pública del servidor de 
l’Ajuntament, per a la seva consulta de tot el personal. 

El responsable de qualitat notificarà expressament mitjançant missatge de correu electrònic 
els canvis i noves versions que es puguin realitzar a: 

a) Alcalde. 

b) Regidora Delegada de Promoció Econòmica i Comerç. 

c) Caps de Secció. 

Caps dels àmbits inclosos en l’abast del sistema de gestió de la qualitat 


