
 
 

Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de 
Barcelona sobre l’actualització de la quantia de l’ajut per menjar 

 
Barcelona, 28 d’abril de 2021 
 
Constituïda la Mesa General de Negociació de matèries comunes (MGNmc) de la 
Diputació de Barcelona, amb la representació sindical de CCOO i UGT, de conformitat 
amb els resultats obtinguts en les darreres eleccions sindicals a l’empara de la 
legitimitat atorgada per l’article 36.3, en relació amb l’article 33 i 35 del text refós de la 
Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 
30 d’octubre, i amb l’àmbit de negociació recollit a l’article 37.i), del citat text refós, ha 
adoptat l’acord que a continuació es transcriu sobre actualització de l’import de l’ajut 
per menjar que passa de 10€ a 11€. 
 
Per decret de data 18 de desembre de 2018 (14511/18), es ratificà l’Acord de la 
MGNmc de la Diputació de Barcelona de data 29 de novembre de 2018, en virtut del 
qual  s’actualitzà l’import de la prestació social per ajut menjar en 9€ i s’assolí el 
compromís d’incrementar aquesta quantia a 10€ per a l’any 2020, actualització que es 
dugué a terme amb efecte d’1 de gener de 2020.  
 
Les seccions sindicals han manifestat en les diferents negociacions sobre l’ajut dutes a 
terme en el sí de la Mesa General de Negociació de matèries comunes, la seva 
voluntat de continuar negociant l’increment de  l’import de l’ajut per menjar fins assolir 
els 11€, quantia que s’estableix com a límit a l’exempció de l’article 45.2.1er del Reial 
Decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost de la 
Renda de les Persones Físiques en relació a l’article 42.3 a) de la Llei 35/2006, de 28 
de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. 
 
La present negociació sobre actualització de l’import la millora social consistent en 
l’ajut per menjar ha conclòs amb un acord, subscrit en data 28 d’abril de 2021, entre la 
corporació i les seccions sindicals de CCOO i UGT, en els termes que a continuació es 
transcriuen 
 

ACORD 
 
Primer.  L’import de l’ajut per menjar es fixa en 11€. 
 
Segon. Aquest acord tindrà efectes a partir de la seva ratificació per l’òrgan 
competent. 
 
Tercer. Els acords esmentats seran d'aplicació als diferents ens i organismes que 
pertanyen o en els qual participa la Diputació, respecte del personal funcionari que la 
corporació hi tingui adscrit, així com, respecte del personal laboral propi adherit al 
Conveni Col·lectiu de la corporació, tot tenint en compte les peculiaritats i singularitats 
de cada ens. 
 
I per a què així consti, signen el present Acord les organitzacions sindicals de CCOO i 
UGT, a Barcelona, en data 28 d’abril de 2021. 

 
La corporació 

 
 

   
CCOO       UGT 


