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SERVEI D’ÀPATS A DOMICILI PER A SOCIS I SÒCIES GRANS I AMB MENYS RECURSOS DURANT 
EL PERÍODE D’ESTAT D’ALARMA PER CORONAVIRUS 

 
 
La Covid-19, més comunament denominada coronavirus, és una malaltia que es contagia amb 
relativa facilitat i presenta una mortaldat mitjana. Davant l’abast global de l’expansió de la 
malaltia, l’Organització Mundial de la Salut l’ha declarat oficialment pandèmia. Amb l’objectiu 
de frenar el seu avanç, el Govern de l’Estat espanyol va decretar el passat 14 de març l’estat 
d’alarma i va obligar el confinament de la totalitat de la població espanyola per reduir el 
contacte social a l’estrictament necessari. Cal destacar que les persones grans són un dels 
grups més vulnerables a aquesta pandèmia. Presenten un nivell de mortalitat molt més 
elevat que la resta de la població, per la qual cosa les mesures de protecció envers aquest 
col·lectiu són claus per prevenir-ne el contagi.  
 
Atès que els socis i sòcies més grans són una de les prioritats de la SGAE, hem posat en marxa 
una línia d’actuació adreçada exclusivament a ells i elles, per la qual, de forma extraordinària i 
mentre duri aquesta crisi d’emergència social, es facilitarà un servei d’àpats a domicili als socis 
i sòcies amb menys recursos econòmics a fi de reduir-ne l’exposició al possible contagi i 
garantir-ne l’alimentació en perfectes condicions d’higiene i seguretat.  
 

I. BENEFICIARIS/ÀRIES 

Poden sol·licitar aquests ajuts tots els socis i sòcies que siguin autors i autores amb vot a la 

SGAE i que compleixin els requisits següents: 

- Tenir setanta anys o més. 

- Viure sols o conviure amb una o més persones al seu càrrec. 

- Acreditar uns ingressos anuals per unitat familiar iguals o inferiors al doble de l’IPREM 

2020 (7.519,59 €). 

 

II. CONTINGUT DE L’AJUT  

Un cop per setmana i de manera gratuïta, cada soci o sòcia rebrà al seu domicili un menú 

variat i equilibrat per a cada dia de la setmana, per tal que tingui garantit un àpat principal al 

dia. 

Per tant, cal que l’habitatge disposi de nevera per tal de garantir les condicions adequades de 

conservació i higiene dels aliments. 
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Els socis i sòcies amb al·lèrgies, intoleràncies alimentàries o patologies concretes ho han de 

notificar prèviament per tal de poder adaptar el menú a les seves necessitats nutritives, segons 

les indicacions mèdiques.  

 

A les comunitats autònomes de Canàries i les Illes Balears, o a les localitats on no sigui possible 

oferir aquest servei, es farà una transferència al soci o sòcia per un import de 200 € al mes per 

tal que el destini a aquest fi. 

 

II. REQUISITS FORMALS DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD 

1. El termini de presentació de les sol·licituds estarà obert durant tot el període de 

confinament per coronavirus i la concessió es resoldrà en funció del pressupost i de 

l’ordre d’arribada de les sol·licituds. 

2. La sol·licitud ha de contenir els documents següents: 

a. Fotocòpia del NIF o el NIE. 

b. Documentació acreditativa dels ingressos personals del sol·licitant i de la seva unitat de 

convivència: última declaració de la renda o certificat negatiu d’Hisenda.  

c. En cas de tenir alguna al·lèrgia o intolerància reconeguda, s’haurà d’expressar clarament.  

 

3. La documentació s’ha de remetre per correu electrònic a l’adreça comidas@sgae.es. Els 

socis i sòcies també ens poden contactar als telèfons següents: 900 10 11 44 / 91 349 97 03. 

 

4. Si el soci o la sòcia, per manca de mitjans, no ens pot fer arribar la documentació sol·licitada, 

es compromet, passat el temps de confinament per coronavirus, a fer-nos arribar per 

qualsevol de les vies possibles (inclòs el correu postal) la documentació que acrediti la seva 

situació socioeconòmica.  

 

 

III. LÍMITS DE L’AJUT 
  
L’ajut no té caràcter retroactiu i estarà en vigor durant el període que duri el confinament per 
coronavirus. En qualsevol cas, la seva concessió i el seu manteniment estaran condicionats al 
fet que es mantinguin les mateixes condicions que hagin donat origen a l’ajut en relació amb la 
salut, els mitjans econòmics, el domicili, etc. El soci o la sòcia haurà de notificar a aquest 
departament qualsevol canvi en aquest sentit.  
 
 
IV. QUANTIA DE L’AJUT  
 
Als socis i sòcies seleccionats se’ls oferirà un servei d’àpats totalment gratuït. A les localitats on 
no puguem garantir-lo, se’ls abonarà un import de 200 € al mes per tal que el destinin a la 
compra i el servei d’entrega a domicili d’aliments.  
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