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Memòria justificativa

Objecte de la proposició de llei

L’objecte d’aquesta proposició de llei es contemplar la 
possibilitat de que es revoquin els drets i l’estatut dels 
expresidents de la Generalitat.

Capacitat normativa

Aquesta llei modifica la llei 6/2003 de 22 d’abril, de 
l’estatut dels expresidents de la Generalitat.

Necessitat i incidència social

Aquesta proposició de llei vol incorporar un precepte 
que els darrers esdeveniments han demostrat que és 
necessari contemplar, com és la possibilitat de revocar 
els drets, prerrogatives i altres consideracions reco-
negudes als expresidents de la Generalitat. En aquest 
sentit es fa ressò d’una demanda ciutadana i també de 
bona part dels partits polítics que han expressat aques-
ta voluntat en els darrers dies.

Exposició de motius

L’any 2003 el Parlament de Catalunya va aprovar la 
llei 6/2003 sobre l’estatut dels expresidents de la Ge-
neralitat. Aquesta llei pretenia regular els drets i l’es-
tatut dels presidents de la Generalitat un cop havien 
deixat el seu càrrec. No en va es tracta del càrrec ins-
titucional més important a Catalunya i mereix el degut 
reconeixement durant l’exercici de les seves funcions 
així com després.

Tanmateix la llei no contemplava la possibilitat de que 
es poguessin revocar aquells mateixos drets i estatut. 
No es pot obviar la possibilitat de que es donin a co-
nèixer fets relatius a la persona que va ostentar el càr-
rec, ja sigui abans, durant o després del seu exercici, 
que mereixin la seva condemna i el facin indigne de 
continuar ostentant les consideracions que la llei li 
atorga.

En aquests casos cal preservar la dignitat de la insti-
tució i salvaguardar la seva honorabilitat, i fer evident 
que els actes realitzats són impropis d’un president de 
la Generalitat i, per tant, la persona responsable no pot 
continuar associada a aquell càrrec, que representa al 
conjunt del país.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposició de llei de modificació de la Llei 
6/2003 per introduir la revocació dels drets 
i l’estatut dels expresidents i expresidentes 
de la generalitat

Article 1. D’addició d’un nou article 8 a la llei 6/2003 
de 22 d’abril de l’estatut dels expresidents de la Gene-
ralitat.

S’afegeix un nou article, que serà el número 8, a la llei 
6/2003 de 22 d’abril de l’estatut dels expresidents de la 
Generalitat, amb el redactat següent: 

8. Els drets i prerrogatives reconeguts en aquesta llei 
poden ser revocats totalment o parcial en els següents 
casos: 

a. Si ho aprova el Parlament de Catalunya per majoria 
absoluta dels seus diputats i diputades. Per valorar la 
decisió el Parlament haurà de considerar si es manté 
la concurrència d’honorabilitat en la persona de l’ex-
president o expresidenta de la Generalitat atenent als 
fets que es coneguin o es puguin constatar. A efectes 
de valorar aquesta decisió el Parlament podrà dema-
nar la compareixença del expresident o expresidenta 
de la Generalitat, o la constitució d’una comissió d’in-
vestigació al respecte, segons allò que estableix el re-
glament del Parlament.

b. En cas de condemna ferma contra la persona d’un 
expresident o expresidenta de la Generalitat.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Proposició de llei sobre el servei escolar de 
menjador
Tram. 202-00066/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 76158 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 100.b del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposició de llei so-
bre el servei escolar de menjador acompanyada de la 
documentació següent: 

– La memòria justificativa que expressa els antece-
dents necessaris per a poder-se pronunciar

– L’exposició de motius

– El text articulat

Memòria justificativa

Objecte de la Proposició de llei 

L’objecte d’aquesta Proposició de llei és crear un marc 
normatiu estable sobre el servei de menjador escolar.
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Capacitat normativa

L’article 17 de l’Estatut de Catalunya estableix que 
«els menors tenen dret a rebre l’atenció integral neces-
sària per al desenvolupament de llur responsabilitat i 
llur benestar en el context familiar i social».

En la mateixa línia, l’article 24 de l’Estatut de Catalu-
nya, en el seu punt 2, estableix que «les persones amb 
necessitats especials, per a mantenir l’autonomia per-
sonal en les activitats de la vida diària, tenen dret a re-
bre l’atenció adequada a llur situació, d’acord amb les 
condicions que legalment s’estableixen».

Necessitat i incidència social 

La crisi econòmica, així com la debilitat de les políti-
ques de redistribució de la riquesa, han posat de mani-
fest una de les necessitats més importants que hauria 
de tractar Catalunya: els infants en situació de malnu-
trició derivada de les condicions sòcio-econòmiques 
de les famílies.

La proposta de Llei sobre el servei escolar de menja-
dor té com a finalitat donar resposta a les necessitats 
bàsiques dels infants en condicions de vulnerabilitat, 
així com regular l’accés, l’ús i el funcionament d’un 
servei de prestació complementària a les escoles.

Exposició de motius

L’alimentació adequada és un dret reconegut interna-
cionalment, l’aplicació efectiva del qual pot ser exi-
gida subsidiàriament als poders públics. El Comitè 
de Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Naci-
ons Unides considera que el contingut bàsic del dret a 
l’alimentació adequada, que els estats membres tenen 
l’obligació de respectar, protegir, facilitar i fer efectiu, 
comprèn tant la disponibilitat d’aliments en quantitat 
i qualitat suficients per satisfer les necessitats alimen-
tàries dels individus, com també l’accessibilitat física 
i econòmica a aquests aliments. El dret a l’alimentació 
no només comporta que els individus disposin de prou 
aliments per nodrir-se adequadament, sinó també que 
puguin accedir als recursos i els mitjans necessaris 
per assegurar-se la pròpia subsistència (en el cas dels 
infants, bàsicament, garantir els ingressos mínims als 
adults que en tenen cura per fer possible aquesta ali-
mentació).

Tal i com es posa de manifest en el decret 160/1996 
de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de 
menjador als centres docents públics de titularitat del 
Departament d’Ensenyament, l’existència del servei 
escolar de menjador en els centres docents públics de 
titularitat del Departament d’Ensenyament és una re-
alitat mancada d’una regulació específica quant al seu 
funcionament, que resulti, a més, adequada a les ne-
cessitats actuals de l’alumnat.

El mateix decret manifesta que els canvis operats en 
la societat fan aconsellable una reglamentació del ser-
vei escolar de menjador, en la qual destaquin el caràc-

ter de prestació complementària i d’ajuda a l’escola-
rització.

Amb la finalitat de garantir el correcte funcionament 
del servei escolar de menjador en els centres docents 
públics del Departament d’Ensenyament, se’n fan 
partícip tots els sectors de la comunitat educativa de 
l’organització i gestió. En aquest sentit, tenen una es-
pecial participació els consells escolars dels centres 
mitjançant l’elaboració d’un pla de funcionament d’a-
quest servei que haurà de ser aprovat pel Departament 
d’Ensenyament, amb l’objecte de garantir la idoneïtat 
d’aquesta prestació. Aquest aspecte últim, posa de ma-
nifest la necessitat de regular de manera ordenada i 
sota uns mateixos criteris tots els menjadors escolars 
dels centres docents públics de titularitat del Departa-
ment d’Ensenyament.

Actualment, es preveu la possibilitat que els consells 
comarcals assumeixin la gestió dels serveis esco-
lars de menjador d’acord amb el Decret 219/1989, d’1 
d’agost, de delegació de competències de la Generali-
tat a les comarques en matèries d’ensenyament.

L’escola pública hauria de tenir també un marcat ca-
ràcter estratègic a l’hora de detectar, i aprofundir en 
aspectes de prevenció, la malnutrició i/o desnutrició 
infantil derivada de les condicions sòcio-econòmiques 
de les famílies.

El mes de setembre de 2012, el Síndic de Greuges va 
presentar al Parlament de Catalunya l’informe extra-
ordinari La pobresa infantil a Catalunya, que analit-
za des d’una perspectiva multidimensional i integral 
aquest fenomen i formula nombroses recomanacions 
adreçades als poders públics a fi de combatre’l.

El mes de maig de 2010, el Síndic de Greuges ja havia 
presentat al Parlament de Catalunya, també en la ma-
teixa línia, l’informe extraordinari La provisió i l’accés 
als serveis de transport i menjador escolars, en què es 
posava de manifest la importància dels ajuts econòmics 
per combatre les desigualtats d’accés al servei de men-
jador escolar de l’alumnat socialment més desfavorit.

En l’Informe sobre la malnutrició infantil de 2013, ela-
borat pel Síndic de Greuges de Catalunya, es fa una 
exhaustiva anàlisi de la situació que la crisi econòmica 
està generant al nostre país especialment pel que fa a 
la malnutrició infantil: 

Segons dades de juny de 2013 de la història clínica in-
formatitzada de l’atenció primària de l’Institut Català 
de Salut, hi ha 751 infants menors de setze anys amb 
codis diagnòstics relacionats amb la pobresa i la des-
nutrició infantils, amb una edat mitjana de quatre anys 
(una quarta part són menors d’un any), majoritària-
ment de nacionalitat estrangera (56%). Aquesta xifra, 
que podria ser lleugerament més elevada perquè, entre 
d’altres, els controls de salut es concentren en edats 
més primerenques, representa el 0,06% de la població 
d’aquesta edat.
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No obstant, sí que l’informe considera d’una manera 
més prevalent les situacions de subnutrició infantil, 
amb ingesta insuficient d’aliments en determinats mo-
ments del dia o èpoques de l’any per satisfer les ne-
cessitats alimentàries pròpies de la seva edat o altres 
manifestacions de malnutrició infantil. És el cas, per 
exemple, dels infants que no tenen una alimentació 
prou equilibrada, amb dieta pobra, sense ingerir la di-
versitat de nutrients necessaris per garantir l’exercici 
efectiu del seu dret al màxim desenvolupament.

A conclusions similars van arribar el Consorci d’Edu-
cació de Barcelona i l’Institut de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Barcelona, després d’activar un pro-
tocol conjunt per detectar dèficits en l’alimentació dels 
infants i en la cobertura dels ajuts de menjador escolar 
a alumnat de nombroses escoles i instituts. Aquestes 
dues institucions van identificar fins a 2.800 infants 
amb possibles dèficits en l’àmbit de l’alimentació.

El Síndic de Greuges també ha constatat que la mal-
nutrició infantil, en molts dels infants que la pateixen, 
és una situació sobrevinguda els darrers anys per efec-
te de la crisi econòmica. Aquesta problemàtica, que 
abans era present de forma més puntual, actualment 
té tendència augmentar i a agreujar-se per la precarit-
zació creixent de la situació social i econòmica de les 
seves famílies i per la cronificació i intensificació de 
les situacions de pobresa.

D’altra banda, i sense perjudici del que s’estableixi en 
la Llei, el Síndic de Greuges també afirma en el seu 
informe que la prioritat de la lluita contra la malnu-
trició infantil no ha de ser garantir que els infants so-
cialment més desafavorits, quan arribin a casa, ja ha-
gin menjat adequadament, sinó que les seves famílies, 
amb les mesures de suport familiar que escaiguin per 
exercir correctament les seves responsabilitats paren-
tals, puguin garantir-los els àpats necessaris.

Les últimes dades fetes públiques per Creu Roja, enti-
tat que treballa activament en defensa dels més vulne-
rables, no fa més que mostrar una situació més com-
plicada encara. Cada any acudeixen a aquesta entitat 
57.200 famílies per falta d’accés a aliments frescos o 
variats, sent ja el 29,3% (dades de 20114) els infants 
que viuen en risc d’exclusió social i que pertanyen a 
centenars de milers de famílies de les 200.000 perso-
nes que ja no reben cap ingrés.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposició de llei sobre el servei escolar 
de menjador

Article 1. Objecte i finalitat de la llei 

Aquesta Llei té per objecte regular el dret que tenen 
els menors a rebre l’atenció integral necessària per al 
desenvolupament de llur benestar en el context fami-

liar i social previst en l’article 17 de l’Estatut de Cata-
lunya.

La Llei sobre el servei escolar de menjador té la fi-
nalitat de garantir l’alimentació bàsica dels infants en 
situació d’exclusió social i de risc d’exclusió social; de 
regular les condicions laborals dels i les treballado-
res dels menjadors escolars; de considerar l’espai físic 
i horari de menjador escolar com a espai de caràcter 
educatiu i pedagògic; i de garantir l’accés dels infants 
a una alimentació equilibrada, sana i adaptada a les 
seves necessitats alimentàries.

Article 2. Definició i contingut 

El dret a servei de menjador escolar es configura com 
un dret de ciutadania, subjectiu i exigible per llei, de 
tot infant a prestar en els centres docents públics de 
titularitat del Departament d’Ensenyament i centres 
sostinguts amb fons públics atès el caràcter previst en 
l’article 3 d’aquesta Llei.

Article 3. Caràcter del servei escolar 
de menjador 

3.1. Caràcter preceptiu del servei

El Departament d’Ensenyament garantirà la prestació 
del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat 
en ensenyaments de caràcter obligatori i en segon cicle 
d’educació infantil en els centres docents públics de la 
seva titularitat, quan es reuneixi, al menys, una de les 
condicions següents: 

– Estar obligats a desplaçar-se fora del seu propi muni-
cipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta.

– L’alumnat d’un nucli segregat de població que s’hagi 
de desplaçar més de cinc quilòmetres per rebre el ser-
vei de menjador escolar.

– Estar escolaritzats en centres d’educació especial o 
en centres d’acció especial.

– Alumnes amb dificultats sòcio-econòmiques deriva-
des per motius de la renda de les famílies reconegudes 
per informe dels serveis socials corresponents.

– Quan més del 40% de l’alumnat matriculat en el cen-
tre docent així ho requereixi prèvia petició al Con-
sell Escolar Municipal i autorització del Departament 
d’Ensenyament.

3.2. Caràcter opcional del servei

En els centres públics de titularitat del Departament 
d’Ensenyament que imparteixen ensenyaments dels 
nivells no obligatoris i segon cicle d’educació infantil, 
es podrà prestar el servei escolar de menjador.

Els Consells Escolars d’aquests centres hauran de sol-
licitar, amb caràcter previ a la prestació del servei es-
colar de menjador, autorització a la delegació territori-
al corresponent del Departament d’Ensenyament amb 
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un pla de funcionament en els termes que recull l’arti-
cle 4 que acompanyi la sol·licitud.

Article 4. Pla de funcionament 

4.1. El Departament d’Ensenyament desplegarà un 
decret que haurà d’incloure els requisits mínims dels 
menjadors escolars en compliment de la normativa.

4.2. Els Consells Escolars dels centres docents públics 
aprovaran un Pla sobre el funcionament del servei es-
colar de menjador, d’acord aquest decret.

Article 5. Autorització del pla 
de funcionament 

5.1. L’autorització del pla de funcionament del servei 
escolar de menjador s’entendrà atorgada sempre per 
curs escolar complet (1 de setembre a 31 de juliol), i si 
no es modifiquen els requisits pel seu atorgament s’en-
tendrà com a renovat.

5.2. Els canvis a mig curs en la prestació del servei 
escolar de menjador hauran de ser notificats per la di-
recció dels centres i autoritzats per la delegació territo-
rial corresponent, previ informe de la Inspecció d’En-
senyament.

Article 6. Condicions d’instal·lació del servei 
escolar de menjador 

6.1. El servei escolar de menjador s’ha de prestar dins 
de les instal·lacions del centre.

6.2. En els casos excepcionals en què el servei esco-
lar de menjador no es pugui prestar dins de les instal-
lacions del centre, aquesta excepcionalitat haurà de ser 
autoritzada per la delegació territorial corresponent.

6.3. En determinats casos excepcionals, prèvia sol·licitud 
degudament justificada dels Consells Escolars de cada 
centre i l’autorització dels Serveis Territorials corres-
ponents, el servei de menjador escolar es podrà con-
centrar en un únic centre dins d’un àmbit territorial 
determinat.

6.4. Condicions físiques i tècniques. El Departament 
d’Ensenyament regularà, a través d’un Decret, quines 
han de ser les condicions físiques, d’espai i tècniques 
que han de garantir un òptim funcionament del men-
jador escolar.

Article 7. Accés al servei escolar de menjador

7.1. Poden utilitzar el servei escolar de menjador els/
les alumnes dels centres corresponents que així ho sol-
licitin.

7.2. Poden fer també ús del servei escolar de menjador 
el professorat i el personal d’administració i de serveis 
del centre en les condicions que determini el Pla de 
funcionament de cada centre docent públic.

Article 8. Preu del servei escolar de menjador 

8.1. El Departament d’Ensenyament, a través d’una 
resolució, establirà el preu màxim de la prestació del 
servei escolar de menjador dels centres educatius que 
no podrà mai excedir de l’estudi de cost del servei.

8.2. El preu màxim fixat pel Departament d’Ensenya-
ment ha de comprendre el menjar, l’atenció directa als 
alumnes durant aquest espai de temps i les estones an-
teriors i posteriors.

8.3. El pagament del servei escolar de menjador s’haurà 
de fer tal i com preveu el Pla de funcionament de cada 
centre docent públic o sostingut amb fons públics, lle-
vat dels alumnes que, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 9, tinguin dret a bonificació o gratuïtat del servei.

8.4. En funció dels ingressos familiars, el Pla de fun-
cionament determinarà una tarifació social que modu-
larà els preus a partir del preu màxim fixat pel Depar-
tament.

Article 9. Bonificacions i gratuïtat del servei 
escolar de menjador 

9.1 El servei escolar de menjador mantindrà unes bo-
nificacions, des del 50% fins al 100%, en funció de la 
renda de les famílies, per aquells alumnes que hagin 
de desplaçar-se fora del seu municipi de residència.

9.2 El servei escolar de menjador mantindrà unes bo-
nificacions, des del 50% fins al 100%, en funció de la 
renda de les famílies, per aquells alumnes que hagin 
de desplaçar-se més de cinc quilòmetres per rebre el 
servei escolar de menjador.

9.3 El servei escolar de menjador serà gratuït per a 
aquells alumnes que tinguin una situació econòmica 
familiar de vulnerabilitat i/o en risc d’exclusió social, 
segons informes dels Serveis Socials preceptius.

9.4. La tipologia de bonificació i/o ajuda que corres-
pon a cada alumne serà determinada pels Serveis So-
cials de l’Ajuntament on estigui ubicat el centre educa-
tiu, un cop informat el Departament d’Ensenyament.

9.5. En qualsevol cas, les ajudes i/o bonificacions seran 
conegudes per les famílies a l’inici del curs escolar, és a 
dir, abans de l’1 de setembre; i hauran de fer-se efectives 
de la forma més immediata possible sense que suposi 
mai un avançament de l’import per part de les famílies.

9.6. El Departament d’Ensenyament, a través dels 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya, té l’obli-
gació de garantir una partida oberta per donar respos-
ta a les necessitats d’emergència que se’n derivin de la 
garantia del servei escolar de menjador.

Article 10. Gestió del servei escolar 
de menjador 

10.1. La gestió del servei escolar de menjador es prestarà 
prioritàriament per qualsevol de les següents modalitats: 
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a) Els ajuntaments i/o consells comarcals que així ho 
sol·licitin podran convenir el servei de menjador esco-
lar amb el Departament d’Ensenyament.

b) Gestionant el centre, directament o a través de 
l’AMPA o l’entitat creada per a tal efecte, d’acord amb 
el Pla de funcionament del servei de menjador escolar.

10.2. De manera excepcional, i prèvia autorització i 
justificació dels Serveis Territorials corresponents, 
també es podrà gestionar a través de les següents mo-
dalitats: 

a) Mitjançant la concessió del servei a una empresa del 
sector.

b) Contractant el subministrament diari de menjars 
elaborats i, en el seu cas, la seva distribució i el servei 
amb una empresa del sector.

c) A través de convenis amb altres establiments oberts 
al públic, entitats o institucions que ofereixin garantia 
suficient de la correcta prestació del servei.

10.3. En cas d’una gestió excepcional del servei de men-
jador escolar recollida al punt 10.2, aquesta es farà 
amb garanties de transparència homòlogues a qualse-
vol servei públic.

Article 11. Condició del personal laboral del 
servei escolar de menjador 

11.1. El personal laboral que presti serveis als menja-
dors escolars tindrà la consideració de personal d’ad-
ministració i serveis.

11.2. En qualsevols dels models anteriors de gestió del 
servei, les persones contractades per a prestar el servei 
escolar de menjador estaran regulades segons la legis-
lació corresponent.

11.3. El personal encarregat de la gestió dels menja-
dors escolars tindran una formació i titulació específi-
ca amb continguts pedagògics.

Article 12. Elaboració i qualitat dels productes 
alimentaris 

Els menjars s’elaboraran i manipularan en les condi-
cions d’higiene, salubritat i qualitat que estableixen 
les disposicions tècnic-sanitàries vigents. A aquests 
efectes, el personal de menjador i cuina haurà d’es-
tar en possessió del carnet de manipulador d’aliments, 
d’acord amb la normativa aplicable.

Article 13. Garantia de dieta equilibrada, sana 
i adaptada A les condicions 

13.1. Les autoritats sanitàries competents vetllaran per 
a què els àpats servits als centres educatius públics i 
sostinguts amb fons públics siguin variats, equilibrats i 
estiguin adaptats a les necessitats nutricionals de cada 
grup d’edat. Seran supervisats per professionals amb 
formació acreditada en nutrició humana i dietètica.

13.2. El Departament d’Ensenyament elaborarà les re-
comanacions nutricionals i assessorà els centres en-
carregats del servei escolar de menjador, de forma co-
ordinada amb el Departament de Sanitat.

13.3. Els centres educatius tindran en compte, d’acord 
al que estableix l’article 14 de la present Llei, els alum-
nes amb necessitats alimentàries especials.

Article 14. Usuaris/es del servei amb necessitats 
alimentàries especials 

14.1. Són considerats alumnes amb necessitats alimen-
tàries especials aquell alumnat amb al·lèrgies o into-
leràncies alimentàries, diagnosticades per especialis-
tes, i que, mitjançant el certificat mèdic corresponent, 
acreditin la impossibilitat d’ingerir determinats ali-
ments que perjudiquen la seva salut.

14.2. El servei de menjador escolar ha de garantir 
un menú especial, adaptat a aquestes al·lèrgies o in-
toleràncies, també en el cas d’intolerància al gluten i 
alumnes diabètics, per aquells alumnes que siguin di-
agnosticats com a alumnat amb necessitats alimentà-
ries especials.

14.3. El Departament d’Ensenyament, en col·laboració 
amb el Departament de Salut, elaborarà un protocol de 
tractament de les al·lèrgies i les intoleràncies alimentà-
ries, especialment la celiaquia i la diabetis.

14.4. El servei de menjador escolar també tindrà en 
compte menús específics per qüestions culturals o re-
ligioses segons el Pla de funcionament de cada centre.

Article 15. Dret a la informació de les famílies 

15.1. La direcció del centre educatiu informarà les fa-
mílies o tutors legals de l’alumnat, abans de l’inici del 
curs escolar, del Pla de funcionament del servei esco-
lar de menjador.

15.2. La direcció del centre educatiu ha de proporci-
onar les famílies o els tutors legals de l’alumnat, in-
closos aquells amb necessitats alimentàries especials 
(intoleràncies, al·lèrgies o altres malalties que així ho 
exigeixin), la programació mensual dels menús, de la 
manera més clara i detallada possible.

Article 16. Garanties de funcionament 
del menjador escolar 

El Departament d’Ensenyament és l’organisme com-
petent que vetllarà pel compliment de les obligacions 
que se’n deriven de la present Llei.

Disposicions addicionals

Primera. El Departament d’Ensenyament garantirà de 
forma reglamentària l’accés als àpats corresponents a 
tots aquells alumnes que, per condicions socioeconò-
miques o risc de vulnerabilitat social així ho reque-
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reixin, d’acord amb el que s’estableix en l’article 3.1. 
d’aquesta Llei.

En els centres de secundària que tinguin establerta 
una jornada lectiva compactada el Departament d’En-
senyament garantirà mitjançant altres fórmules la su-
ficiència alimentària de l’alumnat que ho requereixi.

Segona. Tots els infants que tinguin gratuïtat d’accés 
al servei de menjador escolar per qüestions de renda 
i/o per risc d’exclusió social, tindran garantit, per part 
de la Generalitat de Catalunya, l’accés als àpats cor-
responents també en períodes no lectius, especialment 
durant les vacances d’estiu, de primavera i d’hivern.

Tercera. Els Consells Comarcals i Ajuntaments que, 
d’acord amb el que disposa el decret 219/1989, d’1 
d’agost, de delegació de competències de la Generali-
tat a les comarques en matèria d’ensenyament, vulguin 
assolir la competència per a la gestió dels menjadors 
escolars, hauran de subscriure el corresponent conveni 
amb el Departament d’Ensenyament.

Quarta. El Departament d’Ensenyament promourà 
l’alimentació ecològica i de quilòmetre zero (produc-
tes autòctons) com a base fonamental del servei esco-
lar de menjador.

Cinquena. Als centres educatius no es permet la ven-
da d’aliments i begudes amb un alt contingut en àcids 
grassos saturats, àcids grassos trans, sal i sucres.

Sisena. Qualsevol campanya o patrocini que vulgui 
incidir en l’àmbit escolar haurà d’anar acompanya-
da d’un certificat del Departament d’Ensenyament 
que acrediti que la campanya compleixi els requisits 
als quals obliga la mesura 7 de l’article 40 de la Llei 
17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nu-
trició.

Disposició transitòria única

Les persones que a l’entrada en vigor d’aquesta Llei re-
bin alguna prestació, ajuda i/o bonificació en concepte 
de beca menjador passen automàticament a percebre 
la bonificació i/o gratuïtat del servei escolar de menja-
dor sempre que mantinguin les condicions reconegu-
des en l’article 8 de la present llei.

Disposicions finals

Disposició final primera

Es faculta al Govern de la Generalitat de Catalunya 
per dictar, en el termini de tres mesos, des de l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei, les normes necessàries per a 
desenvolupar-la i aplicar-la.

Disposició final segona

El Govern ha d’habilitar per a cada exercici pressu-
postari la partida oportuna en els corresponents pro-

jectes de llei de pressupostos per garantir l’aplicació 
d’aquesta Llei.

Disposició final tercera

Els preceptes que eventualment comportessin la rea-
lització de despeses amb càrrec als pressupostos de la 
Generalitat, produeixen efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos, corresponent a l’exer-
cici pressupostari immediatament posterior a l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei.

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2014

Dolors Camats i Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA 
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A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta, Josep 
Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez i Ser-
ra, portaveu adjunt, Pere Calbó i Roca, diputat, Ma-
ría José García Cuevas, diputada, Alicia Alegret Mar-
tí, diputada, Eva García Rodríguez, diputada, Dolors 
López Aguilar, diputada, Maria Dolors Montserrat i 
Culleré, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada, Jo-
sé Antonio Coto Roquet, diputat, Sergio García Pé-
rez, diputat, Rafael López Rueda, diputat, Rafael Lu-
na vives, diputat, Juan Milián Querol, diputat, Manuel 
Reyes López, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, Fer-
nando Sánchez Costa, diputat, Sergio Santamaría San-
tigosa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
100.b del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posició de llei següent: 

Exposició de motius

La llei 6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut dels expresi-
dents de la Generalitat, preveu el reconeixement, les 
atencions i els suports a les persones que han exercit el 
càrrec de president o presidenta de la Generalitat, per 
tal de donar la màxima dignitat i decòrum als que ha-
gin ostentat tan alta responsabilitat.

La llei però, no contempla les conseqüències que es 
podrien derivar de la condemna o la concurrència de 
circumstàncies sobrevingudes que puguin desmerèi-


