
CONSULTA PRÈVIA

Reglament municipal del Servei de Menjar a Casa.

MEMÒRIA

- Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
És  un  fet  constatat  que  hi  ha  persones  majors  amb  un  cert  nivell  de

dependència que volen continuar vivint en la seua pròpia casa i que la compra i la
preparació  del  menjar  diari  els  suposa  un  repte  a  vegades  insuperable.  Aquesta
ordenança troba la seua justificació en els fins perseguits per la mateixa i respon a
l'objectiu d'afavorir la inclusió social i l'autonomia personal, desenvolupant una funció
promotora,  preventiva,  protectora  i  assistencial  davant  les  necessitats  socials
originades  per  les  situacions  de  vulnerabilitat,  urgència  social,  desprotecció  o
dependència.  Així  mateix,  és  l'instrument  més  adequat  per  a  garantir  la  seua
consecució.

- Necessitat i oportunitat d’aprovació:
El  programa  Menjar  a  Casa,  és  un  servei  d’atenció  primària  bàsica  que

s’enquadra en el Servei de promoció de l'autonomia (article 18.1.b, llei 3/2019).
Aquest servei té com a missió fonamental la prevenció, diagnòstic i intervenció

en  situacions  de  diversitat  funcional,  dependència  o  vulnerabilitat,  fomentant  les
relacions convivencials durant tot el cicle vital de les persones.

És competència de la zona bàsica (art.22 de la Ley 3/2019 de Serveis Socials
Inclusius de la  Comunitat  Valenciana; art.  9 del  Decret  38/2020 de coordinació  i
finançament de la atenció primaria de serveis socials) A partir del 31 de desembre de
2022 deixarà de prestar-se per la Direcció General  de Persones Majors havent-se
d’assumir per les entitats locals des de l’1 de gener de 2023.

Es considera necessari i d’interés genral crear un reglament regulador.

OBJECTIUS
Configurar el marc normatiu per a la determinació de les condicions, requisits i

abast per al reconeixement del dret a la prestació del servei de «Menjar a casa»
dels serveis socials d’Almussafes.

ANÀLISI D’IMPACTE
- Regulació de criteris homogenis i equitatius.
- Objectivitat de l’actuació administrativa.
- Transparència amb els requisits i criteris de concessió.
- Seguretat normativa per a les persones beneficiàries.
- Racionalització i agilitat dels procediments administratius.
- Gestió de proximitat.

QUANTIFICACIÓ DE COSTOS
- El reglament no comporta despeses afegides a la tramitació de la concessió

d’aquesta prestació. Actualment, l’ajuntament es troba en tramitació de l’expedient
de licitació del servei.

Almussafes, 23 de febrer de 2023
l’Alcalde

Benestar Social
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