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FINALITAT I ABAST
El Decret 122/2001, de 10 de juliol, té per objecte la regulació del règim jurídic aplicable al
preu públic pel servei de menjador prestat pels centres d'ensenyament infantil de la xarxa de
centres de la Conselleria de Cultura i Educació.
L'Ordre 53/2012, de 8 d'agost, té com a objecte la regulació de l'organització i el
funcionament del servei complementari de menjador escolar en els centres docents no
universitaris de titularitat de la Generalitat, dependents de la conselleria amb competència en
matèria d'educació. Aquesta ordre s'aplica als centres docents de titularitat de la Generalitat en
què s'impartisquen ensenyaments d'Educació Infantil, d'Educació Primària i d'Educació
Secundària Obligatòria, i en els centres d'Educació Especial.
No és aplicable el que estableix l'Ordre 53/2012, de 8 d'agost, a les escoles d'Educació
Infantil de primer cicle, atés que en la prestació del servei de menjador els usuaris abonen, si és el
cas, un preu públic, sense perjuí del finançament de despeses de funcionament que reben de la
conselleria amb competència en matèria d'educació, com es determina al Decret 122/2001, de 10
de juliol.

NORMATIVA
•

Decret 122/2001, de 10 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regula el preu públic pel
servei de menjador prestat pels centres d’ensenyança infantil de la Generalitat Valenciana.

•

Ordre 43/2016, de 3 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per
la qual es modifica l’Ordre 53/2012, de 8 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Formació i
Ocupació, per la qual es regula el servei de menjador escolar en els centres docents no
universitaris de titularitat de la Generalitat dependents de la conselleria amb competència
en matèria d’educació.

•

Ordre 53/2012, de 8 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual
es regula el servei de menjador escolar en els centres docents no universitaris de
titularitat de la Generalitat dependents de la conselleria amb competència en matèria
d’educació.
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Normativa relacionada
•

Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat , de drets i garanties de la infància i
adolescència.

•

Llei 8/2018, de 20 d’abril, de la Generalitat , de modificació de la Llei 10/2014, de 29 de
desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana.

•

Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició.

•

Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell , pel qual es desenvolupen els principis
d’equitat i d’inclusió en el sistema educatiu valencià.

•

Decret 84/2018, de 15 de juny, del Consell, de foment d’una alimentació saludable i
sostenible en centres de la Generalitat.

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT
El Decret 122/2001, de 10 de juliol, determina que els pares dels alumnes dels centres
d'ensenyament infantil de la xarxa de centres de la Conselleria de Cultura i Educació són subjectes
obligats al pagament del preu públic del servei de menjador escolar i, en general, les persones a
càrrec de les quals es troben els dits alumnes. L'obligació de pagament del preu públic naix quan
tinga lloc el començament efectiu de la prestació del servei, és a dir, a l'inici del curs escolar. El
pagament de la quota s'efectuarà de forma fraccionada sense meritació d'interessos, abonant-se
cada mes al llarg del curs escolar. Cada una de les mensualitats del preu públic s'abonarà en els 10
primers dies del mes corresponent.
GUC: Pagament del preu públic pel servei de menjador als centres d'ensenyament infantil
de la Generalitat Valenciana.
L'Ordre 53/2012, de 8 d'agost, i l'Ordre 43/2016, de 3 d'agost, regulen, d'una banda,
l'organització i el funcionament del servei de menjador escolar i, d'una altra, els responsables de
la gestió del servei i personal adscrit a la prestació del servei.
Pel que fa a l'organització i el funcionament del servei de menjador escolar, es regulen els
aspectes següents: autorització administrativa d'obertura i funcionament, cessament d'activitats
dels menjadors escolars, ubicació, gestió, usuaris, programació del servei de menjador i normativa
interna, calendari de funcionament, elaboració de menús i menús especials o de règim, drets i
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deures de l'alumnat usuari del servei i de les seues famílies, obligacions de les empreses,
normativa de seguretat i higiene, i supervisió.
Quant a la gestió del servei i personal adscrit a la seua prestació, se'n determinen els
responsables: consell escolar del centre, la comissió de menjador, la direcció del centre docent, el
o la responsable del menjador, els monitors i les monitores de menjador i d'altres qüestions.
El servei de menjador escolar s'insereix en l'àmbit educatiu, aspecte que necessàriament
ha de ser tingut en compte, per a ser aprofitat i potenciat. El temps que l’alumnat passa en el
centre docent com a usuari d’aquest servei ha de redundar en benefici seu i en el de les seues
famílies. L’alumnat té dret a rebre una alimentació de qualitat i, a més, a aprofitar aquest temps
rebent una formació integral per mitjà d’activitats educatives que el formen en aspectes
relacionats amb els hàbits d’alimentació, els hàbits socials i els hàbits de vida saludable. Tot això,
en un adequat clima de respecte i convivència.
És per això que els centres docents que disposen de servei de menjador escolar han
d'elaborar un Projecte educatiu del menjador escolar i un Programa anual del menjador escolar.
1. El Projecte educatiu del menjador escolar
1. Els centres docents disposaran d’autonomia per a elaborar, aprovar i executar un
projecte educatiu del menjador escolar. L’equip directiu elaborarà el projecte educatiu del
menjador, segons les recomanacions del claustre, del Consell Escolar i de l’associació o
associacions de mares i pares de l’alumnat del centre, en el cas que estiguen legalment
constituïdes.
2. El Consell Escolar aprovarà el projecte educatiu del menjador escolar.
3. El projecte educatiu del menjador escolar establirà: els objectius del servei, el model de
gestió, les normes d’organització i funcionament del menjador, i els drets i deures dels usuaris,
així com les conseqüències del seu incompliment.
4. La utilització del servei de menjador escolar suposarà l’acceptació del projecte educatiu
d’aquest, tant per part de l’alumnat com de les seues famílies, de la resta d’usuaris, dels
treballadors i dels responsables en la prestació del projecte.
5. El projecte ha de tindre en compte les característiques, necessitats i interessos de
l’alumnat i de les seues famílies, i ha de reflectir la forma d’atenció a la diversitat de l’alumnat
usuari i el respecte al principi de no-discriminació.
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6. El projecte educatiu del menjador escolar serà públic, i se n’ha de facilitar el
coneixement als membres de la comunitat educativa.
7. L’empresa que preste el servei de menjador escolar es compromet a complir el projecte
educatiu de menjador escolar i adequar-lo al projecte educatiu del centre.
2. El Programa anual del menjador escolar
1. La direcció del centre docent elaborarà per a cada curs un programa que serà aprovat
pel consell escolar del centre i s’incorporarà a la programació general anual. Aquest programa
anual haurà de respectar i desenvolupar el projecte educatiu de menjador escolar del centre.
2. El programa anual establirà els aspectes concrets d’organització i funcionament del
menjador escolar en cada curs, incloent-hi el nombre previst de comensals i, si és el cas, els torns
del servei.
3. El programa anual establirà l’atenció educativa que rebrà l’alumnat, que es concretarà
almenys en la programació de dos tipus d’activitats:
a) Les activitats educatives programades per al període d’alimentació, que hauran de reflectir,
principalment, la dimensió educativa d’aquest servei. Les activitats tindran, entre altres,
l’objectiu de desenvolupar hàbits relacionats amb l’alimentació, la salut i la higiene.
b) Les activitats educatives programades per als períodes immediatament anterior i posterior al
període d’alimentació, que hauran d’afavorir la integració de tot l’alumnat i que tindran, entre
altres, l’objectiu de desenvolupar habilitats socials, així com hàbits relacionats amb la cultura,
l’esport i l’oci.
4. L’empresa adjudicatària del servei de menjador escolar, sense perjuí de la possibilitat de
realitzar propostes a la direcció del centre docent amb l’objecte d’harmonitzar i coordinar les
activitats educatives, haurà de prestar el servei ajustant-se al programa anual del menjador
escolar.
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La Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició, en el seu article 40
sobre les mesures especials dirigides a l’àmbit escolar, determina, entre altres actuacions, que les
autoritats competents han de vetllar perquè els menjars servits en escoles infantils i centres
escolars siguen variats, equilibrats i estiguen adaptats tant a les necessitats nutricionals de cada
grup d’edat, com a les necessitats especials de l’alumnat quant a intoleràncies, al·lèrgies
alimentàries o altres malalties que així ho exigeixen. Per tant, mitjançant el certificat mèdic
corresponent, que acredite la impossibilitat d’ingerir determinats aliments que perjudiquen la
seua salut, el centres han d’elaborar menús especials, adaptats a aquestes al·lèrgies o
intoleràncies. S’han de garantir menús alternatius en el cas d’intolerància al gluten.
Quan les condicions organitzatives, o les instal·lacions i els locals de cuina, no permeten
complir les garanties exigides per a l’elaboració dels menús especials, o el cost addicional
d’aquestes elaboracions resulte inassumible, s’han de facilitar als alumnes els mitjans de
refrigeració i escalfament adequats, d’ús exclusiu per a aquests menjars, perquè es puga
conservar i consumir el menú especial proporcionat per la família.
Així mateix, l’article 58 de la Llei 8/2018, de 20 d’abril, de la Generalitat, de
modificació de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la
Comunitat Valenciana, pel qual es modifica l’apartat 10.e de l’article 59 de la Llei 10/2014, indica
que correspon a la conselleria amb competències en matèria de sanitat la funció, entre altres, de
la vigilància i el control higienicosanitari dels aliments i del personal dels menjadors escolars,
com també l’assessorament i la determinació, si escau, dels requisits mínims que han de reunir els
menús dels menjadors escolars, garantint un alt nivell de protecció de la salut dels consumidors
menors d’edat i el seu dret d’opció respecte a les substàncies que causen al·lèrgies o intoleràncies
en els aliments.
El Decret 84/2018, de 15 de juny, del Consell, de foment d’una alimentació saludable i
sostenible en centres de la Generalitat, té per objecte fomentar una alimentació saludable i
sostenible, i impulsar la incorporació d’aliments de proximitat, de temporada i de producció
ecològica, en l’àmbit de la restauració col·lectiva pública de l’Administració de la Generalitat. A
l’article 6 s’assenyala que es fomentarà la compra de fruites, verdures i hortalisses fresques,
aliments de proximitat i de producció ecològica i la compra d’aliments saludables i sostenibles.
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Per altra banda, s’haurà de poder disposar d’aliments sense gluten que permeten elaborar menús
adaptats a les necessitats de les persones amb malaltia celíaca. Els requisits anteriors seran
aplicables no sols a la compra directa per l’Administració, sinó també a la realitzada a través de
les persones o empreses adjudicatàries de serveis de restauració col·lectiva vinculats amb les
administracions públiques.
Aquests menús variats, equilibrats i adaptats tant a les necessitats nutricionals de cada
grup d’edat, com a les necessitats especials de l’alumnat quant a intoleràncies, al·lèrgies
alimentàries o altres malalties que així ho exigeixen s’emmarquen perfectament en el Decret
104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d’equitat i
d’inclusió en el sistema educatiu valencià. L’article 3 enuncia els principis generals i, entre ells,
cal destacar dos:
5. El model d’educació inclusiva ha d’estar present en tots els plans, programes i actuacions que
els centres desenvolupen en totes les etapes i nivells educatius que impartisquen.
9. L’escola inclusiva requereix que els espais, serveis, processos, materials i productes puguen ser
utilitzats per tot l’alumnat i per les persones membres de la comunitat educativa sense cap tipus
de discriminació i s’hi incorporen les condicions que asseguren l’accessibilitat física, cognitiva,
sensorial i emocional.
Guia per als menús en Menjadors Escolars 2018
La Guia per als menús en Menjadors Escolars 2018 recull el treball d'una comissió tècnica
multidisplinària (pediatres, tècnics de salut pública i seguretat alimentària, personal d'educació)
de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública i ha comptat amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de la
Comunitat Valenciana. Aquesta guia està basada en els Valors de Referència Dietètica (EFSA,
2017), proporciona noves recomanacions en la freqüència alimentària d'aliments oferida en els
menjadors, i aposta per menús que incloguen aliments de proximitat, de producció local i
ecològics, per a realitzar una oferta alimentària saludable en el marc de la dieta mediterrània.
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Amb posterioritat a la publicació d’aquesta guia, la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de
la Generalitat, de drets i garanties de la infància i adolescència, al Capítol XV sobre el dret a
una alimentació adequada, en el seu article 82. Criteris de diversitat en els menús, determina que
«els aliments que es proporcionen en tota mena de menús i esdeveniments per a la infància o la
joventut han de garantir la igualtat en la diversitat, ja siga per raons mèdiques, religioses o
culturals, i oferir alternatives».
Per al disseny dels menús i de les alternatives esmentades, l’article 81 sobre la qualitat
nutricional dels menús infantils, que segueix les mateixes recomanacions tant de la guia com de
les normatives anteriorment referides, dona orientacions de les característiques que han d’oferir
aquests menús infantils: «A fi de combatre el sobrepés, l’obesitat infantil i les malalties
relacionades, les conselleries amb competències en matèria de salut, educació, esport, joventut i
política social s’han de coordinar perquè els programes d’alimentació complisquen amb les pautes
marcades per l’Organització Mundial de la Salut en matèria de nutrició saludable. Els menús han
de proporcionar un percentatge adequat de productes frescos, de temporada, locals i, en la
mesura que puguen, ecològics. Així mateix, s’han d’eliminar els aliments i les begudes insanes i
processats de qualsevol tipus de menú i d’esdeveniments destinats a la infància o la joventut».

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

Aquest document no té valor jurídic.
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