¿Què es pot sol·licitar?
NOM DEL PROCEDIMENT
Pagament del preu públic pel servei de menjador als centres d'ensenyament infantil de la Generalitat
Valenciana.
OBJECTE DEL PROCEDIMENT
Regular el règim jurídic aplicable al preu públic pel servici de menjador prestat pels centres d'Ensenyament
Infantil de la xarxa de centres de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.
¿Qui pot sol·licitar-lo?
SOL·LICITANTS
Estan obligats al pagament:
- Els pares dels alumnes i, en general, les persones al càrrec de les quals estiguen aquests.
- Quan l'alumne estiga a càrrec de més d'una persona, totes aquestes respondran solidàriament al
pagament del preu públic.
Quantia i pagament
El preu públic s'exigirà segons la renda de la unitat familiar de la qual forma part l'alumne i del nombre de
fills d'aquesta, conforme al que es disposa al següent quadre de tarifes, on el tipus de gravamen està
expressat per alumne i mes:
- Renda de la unitat familiar (en pessetes/euros) fins al SMI:
· Un fill en la unitat familiar: 0 euros.
· Dos fills en la unitat familiar: 0 euros.
· Tres fills en la unitat familiar: 0 euros.
· Quatre o més fills en la unitat familiar: 0 euros.
- Renda de la unitat familiar (en euros) superior al SMI fins SMI x 2:
· Un fill en la unitat familiar: 24,17 euros.
· Dos fills en la unitat familiar: 19,56 euros.
· Tres fills en la unitat familiar: 14,72 euros.
· Quatre o més fills en la unitat familiar: 10,60 euros.
- Renda de la unitat familiar (en euros) superior al SMI x 2 fins SMI x 3:
· Un fill en la unitat familiar: 48,35 euros.
· Dos fills en la unitat familiar: 41,43 euros.
· Tres fills en la unitat familiar: 34,57 euros.
· Quatre o més fills en la unitat familiar: 26,71 euros.
- Renda de la unitat familiar (en euros) superior al SMI x 3 fins SMI x 4:
· Un fill en la unitat familiar: 69,33 euros.
· Dos fills en la unitat familiar: 65,40 euros.
· Tres fills en la unitat familiar: 58,03 euros.
· Quatre o més fills en la unitat familiar: 51,14 euros.
- Renda de la unitat familiar (en euros) superior a SMI x 4:
· Independentment del nombre de fills: 78,27 euros.
NOTA: SMI: Salari mínim interprofessional per majors de 18 anys corresponent a l'any natural anterior a
aquell on s'efectue la matrícula. Es comptabilitzaran a aquests efectes 14 mensualitats.

¿Quan sol·licitar-lo?
Durant el mes de setembre de cada any.
¿On adreçar-se?
Als centres d'Ensenyament Infantil de la xarxa de centres de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.
¿Què cal presentar?
- Fotocòpia compulsada del Llibre de Família.
- Còpia del corresponent model de declaració o, si escau, de certificació d'ingressos expedit per l'Agència
Tributària, o de qualsevol altres documents expedits per l'esmentada Agència a petició de la persona que
contribueix en els quals consten els ingressos de la unitat familiar (ja siguen els annexos de la notificació de
càlculs en relació amb la sol·licitud individual de devolució, liquidacions provisionals, certificats, resumens,
etc). L'esmentats documents hauran de comptar els segells autetificadors corresponents.
- Declaració responsable, subscrita per tots els obligats al pagament, que els fills menors de 26 anys que
convisquen amb ells manquen de cap renda, i també que cap membre de la unitat familiar no té més
rendes, per a cap membre de la unitat familiar, que les declarades.
¿Com sol·licitar-lo?
TRÀMITS
- Presentació de la documentació requerida.
- Comprovació per part del centre de tota la documentació presentada, i es podrà sol·licitar als obligats al
pagament tots els aclariments que sobre aquesta estime que calen i efectuar tots els requeriments
d'esmena dels defectes i omissions que s'hi adverteixen. Així mateix practicarà les liquidacions
complementàries que, si s'escau, procedesquen.
- Resolució pel mateix centre, amb aplicació del quadre de tarifes que figura en l'apartat de Quantia i
Pagament.
RECURSOS PROCEDENTS CONTRA LA RESOLUCIÓ
Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció donada al seu articulat
per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).
Sancions
- La falta d'acreditació, en temps i forma, de la renda de la unitat familiar, determinarà l'aplicació, per a cada
nombre de fills, de la tarifa corresponent al màxim tram de renda. Així mateix, la falta d'acreditació, també
en temps i forma, del nombre de fills de la unitat familiar, determinarà l'aplicació, per cada tram de renda, de
la tarifa corresponent a un fill.
- La falta de pagament dins del termini de les mensualitats del preu públic comportarà la interrupció
automàtica de la prestació del servei de menjador, sense dret al reintegrament de les quantitats que
s'hagueren pagat fins aquest moment.
Informació complementaria
* PRESSUPOST DE PAGAMENT:
El pressupost de pagament del preu públic es la prestació pels centres d'Ensenyament Infantil de la xarxa
de centres de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, del servici de menjador.
* REGLES D'APLICACIÓN AL QUADRE DE TARIFES:

- Constitueixen modalitats d'unitat familiar les següents:
a) La formada pels cònjuges no separats legalment i els fills menors de 18 anys, així com els majors d'edat,
sempre que, en qualsevol d'ambdós casos, convisquen amb ells i, al segon, siguen menors de 26 anys i no
perceben cap tipus d'ingrés.
b) La formada pel pare i la mare, o un d'ells, i els fills als quals es fa referència a l'apartat a) anterior.
A aquests efectes s'equipararan a la unitat familiar aquelles situacions de fet en les quals el pare o la mare
convisca amb una tercera persona no vinculada a l'alumne per raó de parentiu, sempre que aquest convisca
amb els dos.
Procedirà també la dita equiparació en aquelles altres en què l'alumne convisca amb persona o persones,
qualsevol que siga el vincle o parentiu d'estes entre si i d'aquestes amb aquell, llevat que el dit alumne no
estiga en règim d'acolliment familiar, de conformitat amb el que disposa la normativa de la Conselleria de
Benestar Social, en el qual cas s'entendrà que la unitat familiar està formada per tots aquells alumnes que
gaudisquen del mateix acolliment.
c) La formada pels fills assenyalats a l'apartat a) anterior, quan no existesca pare ni mare ni, en general,
d'altres persones amb les quals aquells convisquen.
- Per renda de la unitat familiar s'entendrà, per cada curs escolar, la suma de les bases liquidables, a
efectes de l'impost sobre la renda de les persones físiques, dels distints membres d'aquesta corresponent a
l'any anterior al de la matrícula.
- El nombre de fills serà el que la unitat familiar tinga el dia d'inici del període de matrícula.
A aquests efectes s'equipararan als fills aquells menors que estiguen en alguna de les situacions en les
quals no existeix pare o mare.
- Seran objecte de descompte:
· Els dies compresos en els períodes vacacionals de Nadal i Pasqua.
· Els períodes d'almenys quinze dies hàbils consecutius en els quals l'alumne no assistisca al centre per
causa de malaltia, després del previ avís al centre pels obligats al pagament.
· Els dies del mes de setembre durant els quals l'alumne no assistisca al centre per indicació d'aquest últim,
amb motiu de l'entrada progressiva de l'alumnat.
* EXIGIBILITAT I PAGAMENT:
- L'obligació del pagament del preu públic naixerà quan tinga lloc el començament efectiu de la prestació del
servei, això és, a l'inici del curs escolar.
- Cadascuna de les mensualitats del preu públic es pagarà en els deu primers dies del mes corresponent.
Amb aquesta finalitat, el primer mes de pagament serà el mes de setembre de l'any d'inici del curs i l'últim,
juny de l'any següent. El centre practicarà les liquidacions corresponents a cada mes en els deu últims dies
del mes anterior, mitjançant la utilització del corresponent model d'ingrés, que els obligats al pagament
hauran de recollir al centre i pagar en qualsevol de les entitats col·laboradores que s'indiquen en l'esmentat
model.
Una vegada pagada la mensualitat, els obligats al pagament presentaran en el centre la còpia segellada
com cal de l'exemplar per a l'administració,
- La baixa de l'alumne durant el curs produirà efectes a partir del primer dia del mes següent a aquell en què
haja tingut lloc.
Fonts jurídiques i/o documentals
- Decret 112/2001, de 10 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regula el preu públic pel servei de
menjador prestat pels centres d'ensenyament infantil de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4041, de
12/7/01).

