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FINALITAT I ABAST
Pel que fa a la concessió d'ajudes econòmiques per a sufragar les despeses de l'alumnat
que utilitza el servei complementari de menjador escolar, la normativa vigent distingeix, d'una
banda, els centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat, privats concertats o
de titularitat pública diferent de la Generalitat i, de l'altra, els centres específics d'educació
especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts.

CENTRES EDUCATIUS NO UNIVERSITARIS DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT, PRIVATS
CONCERTATS O DE TITULARITAT PÚBLICA DIFERENT DE LA GENERALITAT
Les exigències derivades de l’actual situació sociolaboral comporten unes majors
dificultats d’organització d’horaris que permeten coordinar l’activitat laboral de les famílies amb
l’activitat educativa dels seus fills i filles, és per això que el servei de menjador i l’accés a aquest
suposen un important suport per a les famílies a l’hora de facilitar una millor conciliació de la
vida laboral, educativa i familiar.
D’altra banda, no podem oblidar la funció social que exerceix el menjador escolar des del
moment en què aquestes ajudes tenen com a finalitat compensar les possibles manques de tipus
familiar, econòmic i sociocultural, contribuint així a crear una societat més igualitària i removent
els obstacles socioeconòmics dels ciutadans.
L'Ordre 18/2018, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport, té com a objecte establir les bases reguladores que regiran la concessió d’ajudes
econòmiques a les famílies, per al finançament total o parcial del cost del servei de menjador
escolar de l’alumnat escolaritzat en centres educatius no universitaris de titularitat de la
Generalitat, privats concertats o de titularitat pública diferent de la Generalitat, que disposen
d’aquest servei complementari.
Aquesta ordre s’aplicarà, per tant, a:
a) Alumnat escolaritzat en centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat,
dependents de la conselleria amb competències en matèria d’educació, i l’alumnat escolaritzat en
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centres privats concertats o centres de titularitat pública diferent a la Generalitat, que disposen
del servei de menjador escolar, en nivells de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària o
Educació Secundària Obligatòria.
b) Alumnat dels centres específics d’Educació Especial de titularitat de la Generalitat.
c) Alumnat de tercer nivell d’Educació Infantil de primer cicle dels centres que participen en el
programa d’incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en col·legis d’Educació Infantil i
Primària de titularitat de la Generalitat.

CENTRES ESPECÍFICS D'EDUCACIÓ ESPECIAL DE TITULARITAT PRIVADA CONCERTATS I DE
TITULARITAT DE CORPORACIONS LOCALS CONVINGUTS
El Consell va aprovar el Decret 39/1998, de 31 de març, d’ordenació de l’educació per a
l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials, que en la seua disposició addicional
segona disposa que «la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència constituirà el procediment per a
subvencionar els serveis de transport i menjador escolar per a l’alumnat amb necessitats
educatives especials escolaritzat en els centres convinguts o concertats».
Així, per a millorar la qualitat del servei educatiu i satisfer les necessitats de l’alumnat que
presente necessitats educatives especials, l'Ordre 52/2016, de 16 de setembre, de la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, té com a objecte establir les bases reguladores que
regiran la concessió d’ajudes econòmiques per a sufragar les despeses de l’alumnat que utilitza els
serveis complementaris de transport i menjador dels centres específics d’educació especial de
titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts.
Les bases arreplegades en aquesta ordre seran aplicables per a les successives
convocatòries d’ajudes econòmiques per a sufragar les despeses de l’alumnat que utilitza els
serveis complementaris de transport i menjador dels centres específics d’educació especial de
titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts en l’àmbit de la
Comunitat Valenciana.
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NORMATIVA
CENTRES EDUCATIUS NO UNIVERSITARIS DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT, PRIVATS
CONCERTATS O DE TITULARITAT PÚBLICA DIFERENT DE LA GENERALITAT
•

Ordre 18/2018, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes de menjador escolar
en els centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana.

CENTRES ESPECÍFICS D'EDUCACIÓ ESPECIAL DE TITULARITAT PRIVADA CONCERTATS I DE
TITULARITAT DE CORPORACIONS LOCALS CONVINGUTS
•

Ordre 52/2016, de 16 de setembre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes econòmiques per a
subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l’alumnat dels
centres específics d’Educació Especial de titularitat privada concertats i de titularitat de
corporacions locals convinguts.

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT
CENTRES EDUCATIUS NO UNIVERSITARIS DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT, PRIVATS
CONCERTATS O DE TITULARITAT PÚBLICA DIFERENT DE LA GENERALITAT
El procediment de concessió d’aquestes ajudes es tramitarà en règim de concurrència
competitiva i s’iniciarà d’ofici mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
de la convocatòria aprovada per resolució de la persona titular de la Conselleria competent en
matèria d’educació.
La informació relativa a les ajudes per al menjador escolar convocades per al curs
corresponent es pot trobar a l'enllaç següent:
http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/comedor/transporte
GUC: Sol·licitud d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i
privats concertats per al curs escolar corresponent.
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CENTRES ESPECÍFICS D'EDUCACIÓ ESPECIAL DE TITULARITAT PRIVADA CONCERTATS I DE
TITULARITAT DE CORPORACIONS LOCALS CONVINGUTS
Aquestes ajudes es concediran, dins dels límits pressupostaris aprovats per a aquesta
finalitat, pel procediment de concurrència, d’acord amb l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, que també permet el prorrateig entre els beneficiaris de la
subvenció, i l’article 55 del Reglament General de Subvencions aprovat pel Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol. El procediment de concessió s’iniciarà d’ofici mitjançant una convocatòria pública
aprovada per resolució de l’òrgan competent i publicada en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana.
GUC: Sol·licitud d'ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de
transport escolar i menjador de l'alumnat dels centres d'educació especial de titularitat privada
concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts per a l'exercici econòmic
corresponent.

RESOLUCIONS
CENTRES EDUCATIUS NO UNIVERSITARIS DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT, PRIVATS
CONCERTATS O DE TITULARITAT PÚBLICA DIFERENT DE LA GENERALITAT
Pàgina web on es pot consultar la resolució la qual es convoquen la concessió d’ajudes de
menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs
escolar corresponent:
http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/comedor/transporte
Així mateix, a la mateixa pàgina web, es pot consultar la resolució per la qual s'estableix la
puntuació mínima per a la concessió d'ajudes de menjador.

GESTIÓ DELS SERVEIS COMPLEMENTARIS

5/7

040.02_r_Ajudes de menjador escolar_val

CENTRES ESPECÍFICS D'EDUCACIÓ ESPECIAL DE TITULARITAT PRIVADA CONCERTATS I DE
TITULARITAT DE CORPORACIONS LOCALS CONVINGUTS
Pàgina web on consultar la resolució per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a
subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l’alumnat dels centres
específics d’educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions
locals convinguts, per a l’exercici corresponent:
http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-especialtransporte-y-comedor-de-c.e.e.

DICCIONARI DEL RECURS
Aquesta és la paraula clau relacionada amb aquest recurs, la definició de la qual es pot
trobar a l’enllaç següent:
► D_0135: Servei de menjador escolar
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FORMULARIS
Aquests són els formularis relacionats amb aquest recurs, els quals es poden trobar als enllaços
següents:
CENTRES EDUCATIUS NO UNIVERSITARIS DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT, PRIVATS
CONCERTATS O DE TITULARITAT PÚBLICA DIFERENT DE LA GENERALITAT
► F_0204: Menjador /transport escolar: Annex I. Sol·licitud. Menjador i transport. Curs 2018-2019.
► F_0205: Menjador escolar: Annex II. Certificació del Consell Escolar (Sol·licituds d'ajuda assistencial
de menjador).
► F_0206: Menjador / transport escolar: Annex III. Certificat de l'Ajuntament (certificació de nucli de
població/disseminat).
► F_0207: Menjador escolar: Al·legacions al llistat provisional. Convocatòria d'ajudes de menjador.
Curs 2018/19.
► F_0208: Menjador escolar: Recurs de reposició. Convocatòria d'ajudes de menjador. Curs 2018/19.
CENTRES ESPECÍFICS D'EDUCACIÓ ESPECIAL DE TITULARITAT PRIVADA CONCERTATS I DE
TITULARITAT DE CORPORACIONS LOCALS CONVINGUTS
► F_0209: Menjador / transport escolar_CEE: Annex I. Sol·licitud d'ajudes per a la prestació dels
servicis complementaris de transport i menjador de l'alumnat de centres específics d'educació
especial concertats i amb conveni.
► F_0210: Menjador / transport escolar_CEE: Annex II. Ajudes per a la prestació dels servicis
complementaris de transport i menjador escolar de l'alumnat dels centres específics d'educació
especial concertats i amb conveni.
► F_0211: Menjador / transport escolar_CEE: Annex III. Relació de l'alumnat usuari que sol·licita
ajuda.
► F_0212: Menjador / transport escolar_CEE: Annex IV. Acreditació d'ús de l'alumnat beneficiari.
► F_0213: Menjador / transport escolar_CEE: Annex V. Relació de factures.
► F_0214: Menjador / transport escolar_CEE: Annex VI. Relació del personal.
► F_0040: Model de domiciliació bancària.
Aquest document no té valor jurídic.
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