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NOM DEL PROCEDIMENT  

Sol·licitud de menjadors escolars dels centres docents públics no universitaris de titularitat de la Generalitat 
Valenciana. 

OBJECTE DEL PROCEDIMENT  

S'entén per servici de menjador escolar tant l'atenció a l'alumnat usuari d'este durant el temps d'estada en el 
centre entre hores lectives, comprenent tant el temps destinat a alimentació com el de descans, com l'alimentació 
pròpiament dita, tot això dins de la concepció que, de complement a l'activitat educativa del centre, emana d'este 
servici.  
 
La prestació del servici de menjador requerirà la preceptiva autorització administrativa. 
  
¿Qui pot sol·licitar-lo?  

SOL·LICITANTS  

Els centres docents públics no universitaris de titularitat de la Generalitat Valenciana que impartisquen 
ensenyaments en els nivells d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i 1r cicle d'Educació 
Secundària Obligatòria sempre que este s'impartisca en un centre d'Educació Primària. 
  
  
¿Quan sol·licitar-lo?   

L'autorització administrativa haurà de sol·licitar-se durant l'últim trimestre del curs anterior per al qual se sol·licita 
la prestació del servici, amb el límit temporal de l'últim dia lectiu segons el calendari escolar corresponent a cada 
curs acadèmic. 
  
¿On adreçar-se?   

- Als registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que 
pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les Comunitats autònomes, o a la 
d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, 
així com a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.  
 
- També en qualsevol oficina de Correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga 
estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.  
 
- I, preferentment, a: 

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT - ALACANT 
C/ CARRATALÀ, 47 - 03007 ALACANT/ALICANTE Telèfon: 012 

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT - CASTELLÓ 
AVDA. DEL MAR, 23 - 12003 CASTELLÓ DE LA PLANA/CASTELLÓN DE LA PLANA Telèfon: 012 

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT - VALÈNCIA 
C/ GREGORIO GEA, 14 - 46009 VALENCIA Telèfon: 012 
  
¿Què cal presentar?   

La documentació serà la següent:  
 
a) Còpia de l'Acta de la sessió del Consell escolar en la qual s'haja acordat sol·licitar l'autorització del servici de 
menjador escolar en el centre, així com la modalitat de contractació prevista i balanç economicopressupostari de 
la gestió d'este.  
 
b) Capacitat màxima i espai físic on estarà ubicat, tenint en compte els diferents torns si els hi haguera. 
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¿Com sol·licitar-lo?   

TRÀMITS  

- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.  
 
- L'autorització s'entendrà atorgada sempre per curs escolar complet, des d'octubre fins a maig, per ser període 
de jornada lectiva partida, i es renovara automàticament, si no varien els requisits per al seu atorgament.  
 
- Els canvis en la prestació del servici de menjador escolar hauran de ser notificats per la direcció dels centres, i 
autoritzats per la direcció territorial de Cultura i Educació corresponent, previ informe de la Inspecció Educativa.  
 
- Si, per qualsevol circumstància, el centre docent no tinguera constituït el seu Consell Escolar en el termini 
assenyalat a l'efecte per a la sol·licitud, es podrà autoritzar provisionalment el seu funcionament, previ informe de 
la Inspecció Educativa, en el qual es faran constar les dades bàsiques que permeten conéixer la idoneïtat de la 
prestació del servici de menjador escolar.  
 
- En este supòsit, el Consell Escolar constituït amb posterioritat, haurà de pronunciar-se sobre la continuïtat del 
menjador escolar del seu centre, sotmetent-se al que disposa la present resolució per a la pròrroga de 
l'autorització o el cessament d'activitats, si és procedent.  
 
- L'administració educativa prendrà les mesures pertinents en aquells supòsits en què sent obligatòria la prestació 
del servici de menjador escolar no s'acorde per part del centre la prestació d'este.  
 
- En este sentit comunicarà al centre les mesures que hagen d'adoptar-se que garantisquen la prestació del 
servici a aquell alumnat que es trobe en els supòsits següents:  
a) que es veja obligat a desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència, per inexistència en este d'oferta 
del nivell educatiu obligatori corresponent.  
b) que fins i tot trobant-se en el seu propi municipi tinga la consideració de beneficiari de transport col·lectiu de 
conformitat amb les normes de transport escolar aprovades per a cada curs acadèmic.  
c) que es trobe escolaritzat en centres d'educació especial. 
  
 
  
Informació complementaria   

* MODALITATS DE GESTIÓ  
- El servici de menjador escolar haurà de ser realitzat per empresa o empreses del sector corresponent per mitjà 
de contractació amb estes, en el marc d'allò que s'ha preceptuat per la Resolució de 28 de juny de 2002 (DOGV 
núm. 4289, de 10/7/02).  
- Pel que fa a l'aspecte de restauració podrà realitzar-se, bé per mitjà de la contractació del servici realitzat en les 
instal·lacions pròpies del centre, bé per mitjà de la del subministrament diari de menjars elaborats.  
- El consell escolar, en el marc de les seues competències, proposarà portar a terme la contractació amb una 
empresa o empreses de manera directa, o bé cedir la gestió i administració a entitats o institucions que estiguen 
en possessió del suficient reconeixement legal per a exercir eixa funció, les quals seran, en eixe cas, 
responsables directes de la contractació del servici de menjador.  
- No obstant les referides modalitats, per la Direcció General d'Ensenyament s'autoritzaran altres formes de 
gestió, quan les circumstàncies així ho aconsellen i sempre pel període de temps que resulte imprescindible per a 
assegurar la prestació del servici a l'alumnat a qui corresponga. 
  
Fonts jurídiques i/o documentals   

- Resolució de 28 de juny de 2002, de la Direcció General de Centres Docents de la Conselleria de Cultura i 
Educació, per la qual es regulen els menjadors escolars dels centres docents públics no universitaris de titularitat 
de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 4289, de 10/07/02). 

  
 
  

 
 
 


