
Recomendación dirixida ao Concello de Ames debido ao aumento do copago do comedor
escolar nun colexio de Milladoiro-Ames

Santiago de Compostela, 16 de febreiro de 2015

Sr. alcalde:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de Dª …
debido ao aumento do copago do comedor escolar nunha EEI de Milladoiro.

ANTECEDENTES

1. Na queixa indica que o concello dispón de ordenanzas para a regulación das bonificacións
de taxas para o comedor escolar. Os cálculos son sumando os apartados 455 e 465 das
declaracións da renda dos anos anteriores que xa estivesen presentadas e despois dividir
entre membros da unidade familiar, e mirar o baremo do IPREM para ver o tramo que
correspondería de bonificación. Nos anos anteriores obtivo unha bonificación de taxas do
50% polos ingresos no fogar e este ano, coa revisión, tendo menos ingresos no fogar na
actualidade, obríganlle a pagar o 100% do comedor porque pasa do IPREM, cando hai moitos
menos ingresos. Revisando os documentos de que dispón no ano anterior fixéronlle mal o
cálculo das taxas. Foi reclamarlles e dixéronlle unha mentira, que cando unha dos cadros
está a cero hai que totalizar o cadro numero 1 da declaración, e creu o que lle contaron.
Pero comparado co primeiro ano, o cadro 465 figuraba a cero e non houbo ningún cambio,
así que algo está fallando e estano pagando as familias. Reclama que revisen todo; non é
xusto que unha unidade familiar con menos ingresos no fogar agora teña que pagar un 100%
cando antes tiña bonificación, e que o revisen porque cando hai outro membro usando o
mesmo servizo non se obtén ningunha bonificación e obtéñense os mesmos datos xa
calculados.

2. Ante iso requirimos información ao concello, que confirmou que se trata dun servizo de
comedor escolar nun colexio de educación infantil (segundo ciclo) de titularidade
autonómica, e que a cantidade a pagar pola familia afectada é superior á do ano precedente,
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e iso a pesar de que os ingresos -de acordo coa referencia xeral, a declaración consolidada
do IRPF- eran considerablemente inferiores. Tal circunstancia se deu, segundo o informe, en
aplicación da previsión da ordenanza fiscal de Ames, que para casos de rendas declaradas
moi baixas, como a que consta na última declaración, opta por requirir actualizacións
obrigatorias a través de nóminas recentes, o que presenta inconvenientes que deron lugar a
outras queixas (non poder facer iso mesmo en circunstancias desfavorables, que as
referencias sexan superiores ás utilizadas nos correspondentes do IRPF ...).

ANÁLISE

1. No presente caso a renda estimada é de algo mais de 14.000 €, 3.761,19 € por membro da
unidade familiar, o que fai que por un lixeiro marxe a familia non teña a posibilidade de
bonificar respecto da taxa aplicable (o 50 %) e que no seu caso o pago establézase no
mínimo de 70 € para ese tramo de renda. O concello informa que todo o exposto se deriva
do previsto na ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de servizos
complementarios educativos e de conciliación da vida familiar e laboral e que o servizo que
se preta é de calidade, por dúas horas e media e de carácter integral.

2. Despois da citada ordenanza publicouse e entrou en vigor o Decreto 132/2013, do 1 de
agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non
universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación. O art.
1 (obxecto e ámbito de aplicación) dese decreto sinala que “o presente decreto ten por
obxecto a regulación do funcionamento dos comedores escolares nos centros docentes
públicos non universitarios que imparten os niveis de ensinanza básica obrigatoria,
correspondente á educación primaria e á educación secundaria obrigatoria, e/ou segundo
ciclo de educación infantil, dependentes da consellería con competencias en materia de
educación. Enténdense como servizos de comedor os de xantar e os de atención aos
usuarios nos períodos de tempo libre anterior e posterior da comida do mediodía, nos cales
se fomentarán programas de promoción da saúde, hábitos alimentarios e habilidades
persoais”. Pola súa banda, o art. 2 (modalidades de xestión do servizo de comedor escolar)
preceptúa que “o servizo de comedor escolar préstase mediante as seguintes modalidades:
(...) d) Xestión do comedor escolar por administracións públicas distintas da Xunta de Galicia,
responsables da contratación e xestión integral do servizo, mediante a subscrición, se é o
caso, de convenios de colaboración para o efecto”. O art. 11. (usuarios gratuítos dos
comedores escolares dependentes da consellería con competencias en materia de educación)
sinala que “serán usuarios gratuítos dos comedores escolares: ... os alumnos que cursen a
ensinanza básica e o segundo ciclo de educación infantil pertencentes a unidades familiares
cunha renda familiar anual neta per cápita inferior a 7.000 euros”.

3. Do anterior despréndese que os prezos sinalados no decreto refírense a todos os centros
públicos da consellería competente, a de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria,
como é o caso, e que o mero feito de tratarse dunha xestión por medio de outra



administración, neste caso a municipal, non desvirtúa que o servizo examinado se atope
dentro do ámbito obxectivo que delimita a aplicación do decreto. Por tanto, debe
examinarse a necesidade de aplicación do decreto ao caso examinado, aspecto que non
aclara o informe.

4. Á marxe do que resulte do anterior, o criterio expresado polo concello leva a aplicar unhas
condicións económicas de copago que son substancialmente diferentes ás previstas no
decreto e que por iso non parecen adecuadas, posto que se afastan dos criterios de
equidade previstos nel. O exemplo coñecido neste caso resulta ilustrativo se temos en conta
que de aplicarse o decreto a familia afectada non tería que pagar nada, e mesmo se a súa
renda fora case o dobre seguiría sen estar obrigada a pago algún.

5. Polo anterior requirimos aclaración ao concello, que explicou as características
particulares do servizo municipal e que avaliará a adaptación do servizo aos parámetros do
Decreto 132/2013, co que axustaría as taxas ao previsto nel e desa forma non se producirían
os efectos prexudiciais que se detectaron no caso examinado. Engadiu que informaría á
institución. Porén, ao cabo dun tempo aínda non se recibiu o informe municipal que se
anunciaba, polo que de novo requirimos aclaración.

6. No último informe sinala que “as tarifas do servizo municipal de comedores escolares do
Concello de Ames, recollidas na correspondente Ordenanza fiscal, son mais altas que as da
Comunidade Autónoma para os seus comedores escolares, xa que o servizo que presta o
Concello de Ames non é exactamente o mesmo que o que presta a Comunidade Autónoma
de Galicia. Considera este Concello, que mentres o servizo siga sendo municipal, en uso das
súas potestades de autoorganización, ten competencia para establecer as condicións da
prestación do seus servizos, que no caso dos comedores escolares, se caracteriza por uns
elevados estándares de calidade. O servizo de comedores escolares do concello de Ames,
non soamente ten como obxectivo ofrecer o servizo de comedor escolar como
tradicionalmente ven sendo prestado nos centros educativos, senón ir mais alá, ofrecendo
aos nenos e nenas un servizo integral que comprende toda unha serie de servizos educativos
complementarios que fan do comedor escolar deste Concello un referente a nivel nacional.
Así, nos comedores escolares municipais, os nenos non soamente comen, senón que
aprenden rutinas de hixiene (lavar as mans, utilizar ben os cubertos, lavar os dentes),
coñecen os alimentos de tempada e a súa orixe e comprenden a importancia dunha
alimentación variada con abundancia de froitas, verduras, hortalizas e legumes. Os nenos
aprenden ademais, a importancia do consumo responsable e da reciclaxe, coñecementos,
que dada a natureza propia dos nenos, difundirán no seu entorno, contribuíndo á mellorar
os hábitos alimenticios das familias e da poboación en xeral, coas vantaxes en materia de
saúde e medio ambiente. En definitiva, o servizo de comedores escolares municipais, forma
parte dun ambicioso programa educativo multidisciplinar, que pretende aproveitar a
asistencia ao comedor como medio para transmitir aos nenos e nenas coñecementos en
ámbitos variados de acordo co proxecto educativo, realizado polos/as educadores/as, e



supervisado polo departamento municipal de educación. Ditos estándares de calidade
maniféstanse non só na concepción e definición do servizo, senón tamén no servizo de
monitoraxe, e nos alimentos que se serven nos comedores e no proceso da súa elaboración
(debe lembrarse que os alimentos se cociñan e non existe catering). Concretamente, unha
parte moi importante do custo do servizo son os monitores, os cales teñen unha ratio
superior á da Comunidade Autónoma de Galicia. Desempeñan, en relación aos nenos e
nenas usuarios dos comedores, non soamente a vixilancia durante as comidas, senón tódalas
outras actividades recollidas no proxecto educativo, así como o servizo de acompañamento
dende que terminan a xornada escolar ata que os nenos e nenas son entregados ás súas
familias, realizando así, unha impagable función de conciliación de vida laboral e familiar. O
servizo de monitaraxe, atópase actualmente en fase de licitación, sendo aprobado o
expediente mediante Xunta de Goberno Local, de data 10 de outubro de 2014. Con respecto
ao contrato anteriormente existente, non se introduciron modificacións substanciais que
permitan concluír que se vai a producir unha rebaixa na contía das taxas a aboar, xa que a
prestación do servizo pretende manterse cos mesmos estándares de calidade. Baleirar de
contido o servizo dos monitores sería tanto como deixar que os comedores escolares de
Ames perderan a súa identidade, dado que dende o momento da súa creación no ano 2005
pretendíase ofertar ás familias un servizo integral que comprendía o comedor escolar, a
conciliación da vida laboral e familiar e actividades complementarias educativas, recollidas
no proxecto educativo. O custe que supón a monitoraxe, o persoal municipal (tanto o que
elabora os menús como o persoal de servizos xerais) e o custo dos propios alimentos impide
que se poda reducir o custe do comedor escolar, e polo tanto das tarifas a aboar. Debe
lembrase que o servizo é deficitario, aumentar o déficit iría contra o Plan de Axuste 2012-
2022, aprobado polo pleno do Concello e suporía unha quebra tan importante da facenda
municipal que faría perigar o servizo, servizo que a día de hoxe, ten mais de 1.000 usuarios
ao día”.

7. Do anterior dedúcese que o concello non trasladará á súa normativa de prezos o criterio
expresado pola nosa banda, isto é, non aplicará os mesmos criterios de equidade que
resultan do decreto da Xunta, que por outra banda resulta aplicable, posto que, tal e como
apuntáramos no seu momento, os prezos sinalados nel se refiren a todos os centros públicos
da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e o feito de que a xestión
do comedor se realice pola administración municipal non desvirtúa que o servizo se atope
dentro do ámbito de aplicación do decreto.

CONCLUSIÓNS

Por todo o sinalado ata agora considerase necesario, en aplicación do disposto no artigo
32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar ao Concello de Ames a
seguinte recomendación:



Que con urxencia se modifiquen os criterios aplicados aos pagos dos comedores escolares
que xestiona o concello para adaptalos aos do Decreto galego 132/2013, de tal forma que se
garanta a equidade e se exima do pago nos termos establecidos na citada normativa
autonómica

Agradecendo de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo,
recordámoslle a necesidade de que no prazo dun mes dea conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, no seu caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén no seu caso.

Saúdao atentamente

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


