Instruccions als consells comarcals 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
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.
Finalitzat el curs escolar, i d’acord amb l’esmentat precepte, les targetes menjador deixen
d’estar vinculades als ajuts individuals de menjador corresponents al període de suspensió
del servei de menjador escolar, sense perjudici que es puguin vincular a altres ajuts o finalitats,
amb l’habilitació legal corresponent i fins al 31 de desembre, data de caducitat de les targetes.
Tanmateix, algunes persones beneficiàries dels ajuts encara no han exhaurit el saldo de les
seves targetes, motiu pel qual es considera convenient allargar fins el dia 31 de juliol el termini
perquè el puguin gastar.
Atès que, un cop passat aquest termini, les targetes continuaran estan actives, però sense
saldo, cal que les persones que les tenen, les conservin en bon estat i les retornin al centres
educatius durant el mes de setembre a partir de l’inici del nou curs escolar.
Per tal de tancar la vinculació de les targetes als ajuts individual de menjador corresponents
al darrer trimestre del curs escolar 2019/2020, cal dur a terme les següent accions:
-

-

-

-

A partir del dia de la data de recepció d’aquests instruccions es tanca la possibilitat de
gestionar incidències, incloses les substitucions de targetes per qualsevol motiu.
A partir del dia de la data de recepció d’aquestes instruccions, el Departament d’Educació
iniciarà el procediment per recuperar tot l’import de les targetes moneder que no s’han
distribuït i que encara tenen el saldo íntegre.
Cada Consell Comarcal ha d’informar les famílies beneficiàries que disposin d’una targeta
moneder que el saldo que encara tinguin disponible s’ha d’exhaurir abans del proper dia
31 de juliol de 2020. A partir d’aquesta data, el Departament d’Educació iniciarà el
procediment per recuperar els saldos que hi puguin restar i deixar les targetes amb saldo
zero.
També cal informar les famílies que conservin les targetes i que a l’inici del curs 2020/21,
durant el mes de setembre, les tornin al centre educatiu on estigui escolaritzat l’alumne/a,
donat que les targetes encara estaran actives.
Tan aviat disposem dels requeriments que se’ns facin per part de la Intervenció Delegada
pel que fa al tancament i justificació d’aquesta actuació, us demanarem la documentació
justificativa corresponent referent a la distribució de les targetes per cadascun dels
Consells.
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