
 

 
Instrucció del Consorci d’Educació relativa al tancament de la vinculació de les 
targetes moneder amb els ajuts individuals de menjador corresponents al tercer 
trimestre del curs escolar 2019/2020, establerta per disposició de l’article 8 del 
Reial decret-llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per 
respondre a l’impacte econòmic de la COVID-19 
 
En compliment del que estableix a l’article 8 del Reial decret-llei 7/2020, de 12 de març, 
pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic de la COVID-
19, en relació amb els ajuts individuals de menjador per al curs 2019/2020, es van 
emetre i distribuir unes targetes moneder a través de les quals els infants beneficiaris 
d’aquests ajuts han rebut una quantia equivalent a l’ajut durant el temps en què ha estat 
suspès el servei de menjador escolar des del dia 13 de març de 2020. 
 
El Departament d’Educació va enviar als consells comarcals les instruccions relatives al 
tancament de la vinculació de les targetes moneder amb els ajuts individuals de 
menjador corresponents al tercer trimestre del curs escolar 2019/2020, establerta per 
disposició de l’article 8 del Reial decret-llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten 
mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic de la COVID-19. 
 
Seguint les indicacions marcades pel Departament d’Educació en la instrucció 
mencionada, el Consorci d’Educació de Barcelona ha procedit a informar a totes les 
famílies a les quals s’ha lliurat una targeta moneder, que el saldo que encara tenien 
disponible s’havia d’exhaurir abans del dia 31 de juliol de 2020.  
 
Així mateix, s’ha informat les famílies que han de conservar les targetes i que a l’inici del 
curs 2020/21,durant el mes de setembre, les hauran de tornar al centre educatiu on 
estigui escolaritzat l’alumne/a, donat que les targetes encara estaran actives. 
 
El Consorci ha disposat d’un numero de targetes moneder inferior al total de beneficiaris 
d’ajuts menjador. És per aquest motiu que ha estat materialment impossible el lliurament 
a la totalitat de les sol·licituds rebudes als centres i/o al Consorci en aquests darrers 
dies.  
 
Per tal de resoldre les incidències que aquest tancament de la vinculació hagi pogut 
produir, el Consorci d’Educació de Barcelona atendrà:  
 

- Totes les sol·licituds adreçades al Consorci abans del dia 25 de juliol, i una 
vegada fetes les comprovacions pertinents, s’ingressarà al nombre de compte 
corrent que faciliti la família la quantitat íntegre del saldo corresponent, 
equivalent a la quantia carregada a les targetes, és a dir 272 €. 
 

- Les reclamacions referents a les targetes lliurades des dels centres educatius 
durant les darreres setmanes  de juliol, quan quedi justificat que per motius aliens 
a la família no han pogut disposar de la targeta amb anterioritat i en el moment 
del lliurament aquesta ja no tenia saldo disponible.  
 

Barcelona,  
 
 
 
 
Mercè Massa Rincón 
Gerent 


		2020-08-04T08:33:13+0200
	Mercè Massa Rincon - DNI 35056776S (AUT)




