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ORDENANZA NÚM. 406
PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO MUNICIPAL DE COMEDOR
ESCOLAR NOS CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA
ARTIGO 1º. NATUREZA, OBXECTO E FUNDAMENTO
En uso das facultades concedidas nos artigos 133.2. e 142 da Constitución e
artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e de
conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, e
artigo 81 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administración local de Galicia, este Concello
establece o prezo público pola prestación do servizo de comedor nos centros públicos de
educación infantil e primaria.
ARTIGO 2º. OBRIGADOS AO PAGO
Tendo en conta que as e os usuarios do servizo gravado por estes prezos son
menores de idade e que, polo tanto, non teñen capacidade de obrar, actuarán no seu
nome, cos efectos previstos na Lei xeral tributaria, as súas nais, pais e titoras e titores, ou
calquera outra ou outro representante legal.
A efectos da cuantía da tarifa distinguese entre usuarios habituais do servizo de
comedor escolar e usuarios esporádicos
Os usuarios habituais de comedor escolar, son os escolares que reciben o servizo
diariamente, pago mensual do servizo.
Os usuarios espóradicos do comedor escolar son os escolares o e o persoal
funcionario docente e non docente así como o persoal laboral e alumnado en prácticas de
Maxisterio ou grao equivalente do centro educativo, que soliciten o servizo, sempre que
existan prazas libres dos centros escolares, pago dia solto.

ARTIGO 3º. COTAS
Para os efectos de establecer as cotas que terán que achegar as familias das e
dos usuarios do servizo municipal do comedor escolar nos centros públicos de educación
infantil e primaria, diferénciase entre prestación ordinaria (pago mensual do servizo) e
prestación esporádica (pago de día solto) por usuaria ou usuario.
O prezo do menú diario no almorzo, que cobrará a empresa por nena ou neno ás
familias será de 1,80 € diarios.
O prezo do menú diario no xantar que cobrará a empresa por nena ou neno ás
familias será de 3,60 € diario cando a asistencia da persoa usuaria sexa continuada, e o
pago sexa mensual.
O prezo das e dos usuarios que utilicen o servizo de xantar días descontinuos
será de 4,60 € .
Os ditos prezos non inclúen o IVE, que será de aplicación conforme a normativa
vixente.

ARTIGO 4º. PROCEDEMENTO DE PAGAMENTO
O prezos regulados nesta ordenanza devindicaranse no momento en que se
outorgue a prestación do servizo.
Na opción prestación mensual (pago mensual do servizo), as familias formalizarán
asistencia coa inscrición no servizo, e as cotas quedarán domiciliadas. En caso de baixa
do servizo, avisarase antes do 20 do mes anterior a causar baixa.
En caso de non poder asistir algún día ao servizo, é obrigatorio avisar á persoa
coordinadora do centro ben por teléfono ou por correo electrónico non máis tarde das
20:00 horas do día lectivo inmediato anterior.
O pagamento do prezo público realizarase anticipadamente ao momento en que
se outorgue a prestación do servizo, no caso das usuarias e usuarios habituais, que
reciben o servizo diariamente, o cobro será por domiciliación bancaria que autorizará a
nai, o pai, os titores ou representantes legais.
Na opción de prestación esporádica (pago de día solto), a usuaria ou usuario
recollerá o tícket, polo menos un día antes da súa utilización. Nesta opción é obrigatorio
saber o día de asistencia ao comedor.
ARTIGO 5º. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
No relativo a infraccións tributarias desta ordenanza, será de aplicación o
Contrato administrativo, Ordenanza fiscal xeral, Lei xeral tributaria e a restante normativa
de aplicación.

DISPOSICIÓN FINAL
A presente ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial
da Provincia, comezará a aplicarse ese mesmo día, e permanecerá en vigor ata a súa
modificación ou derrogación expresa1.

1

O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións
aprobadas polo Concello Pleno mediante acordo de data 25 de maio de 2017, para rexer a partir
do día da súa publicación (Boletín Oficial da Provincia de Lugo núm. 168 do 22/07/2017).
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