
Suxestión ao Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para que por
parte desa consellería se estude a posibilidade de configurar a unidade familiar a efectos do
cálculo da renda familiar anual per cápita para o pago das cotas do comedor escolar
seguindo o mesmo criterio que o establecido nas axudas para a adquisición de libros de
texto destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria
obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos e, polo tanto, se
inclúan como membros computables da unidade familiar os fillos ou fillas solteiros menores
de vinte e cinco anos e que convivan no domicilio familiar.

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2015

Sr. conselleiro:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de Dª
……………………………..

ANTECEDENTES

1. No seu escrito indicábanos que son unha familia formada por pai, nai e tres fillos coas
seguintes idades: 20, 18 e 5 anos. Teñen en vigor o título de familia numerosa e os seus fillos
estudan en colexios públicos. Sempre tiveron o comedor gratuíto, pois aparte de ser familia
numerosa (e terse isto en conta ata este ano), a suma dos seus ingresos dividida entre os
compoñentes da unidade familiar (5 persoas) non acada ós 7000 €. A promotora da queixa
indica que, neste curso, o seu fillo de 5 anos, que estuda no CPI de Xanceda-Mesía) ten que
pagar no comedor a cota de 4,50 €/día. Este é o importe máximo a pagar. O motivo é que na
actual normativa dos comedores non se inclúen na unidade familiar os irmáns maiores de
idade. De esta forma só figura un fillo ao seu cargo.

2. Ante iso requirimos información a esa consellería, que xa nola remitiu. Nesta sinálase que
o artigo 16 do Decreto 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores
escolares en centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con
competencias en materia de educación (Diario Oficial de Galicia núm. 154, do 13 de agosto
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de 2013), dispón que "o concepto de unidade familiar é o definido na normativa do imposto
da renda das persoas físicas".

O informe refírese as modalidades de unidade familiar aos efectos do IRPF. En primeiro
termo, a integrada polos cónxuxes non separados legalmente e, se os houbera, polos fillos
menores, con excepción dos que, co consentimento dos pais, vivan independentemente de
estes; e polos fillos maiores de idade incapacitados xudicialmente suxeitos á patria
potestade prorrogada o rehabilitada.

Nos casos de separación legal, ou cando non existise vínculo matrimonial, a unidade familiar
estará formada polo pai ou a nai e a totalidade dos fillos que convivan con un u outra e
reúnan os requisitos sinalados para a modalidade anterior.

Ademais, o artigo continúa nos seus apartado 2 e 3 establecendo unhas regras
interpretativas aplicables aos dous conceptos de unidade familiar no sentido de que ninguén
poderá formar parte de dúas unidades familiares ao mesmo tempo; e que a determinación
dos membros da unidade familiar realizarase atendendo á situación existente o día 31 de
decembro de cada ano.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria remata o seu informe
indicando que o modo de cálculo da renda da unidade familiar, ademais de obedecer a
estrita aplicación da normativa vixente na materia, constitúe o único modo co que conta a
administración educativa para exercer as súas competencias como responsable da aplicación
de fondos públicos, á hora de comprobar que os datos de renda declarados polas persoas
obrigadas aos pagamentos son os reais e coinciden cos datos dos que dispón a Axencia
Estatal de Administración Tributaria a partir dos conceptos de tributación requiridos na
xestión do IRPF.

ANÁLISE

Sen prexuízo da competencia propia que ten a administración para determinar o concepto
de unidade familiar a diversos efectos, tamén no caso do acceso ao recurso educativo
complementario do comedor, cómpre ter en consideración os seguintes aspectos:

1-Da última afirmación do informe xorden dúas cuestións diferenciadas. Por unha parte, é
certo que a declaración do IRPF é o único modo co que conta a administración educativa
para comprobar que os datos de renda declarados polas persoas obrigadas aos pagamentos
son os reais e coinciden cos datos dos que dispón a Axencia Estatal de Administración
Tributaria. Pero iso non significa que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria estea obrigada, necesariamente, a aplicar o concepto de unidade familiar
previsto aos efectos do IRPF como o único modo de cálculo da renda da unidade familiar co



que conta a administración educativa para exercer as súas competencias como responsable
da aplicación de fondos públicos.

2-De feito, a propia administración educativa galega adoptou outro criterio sobre a
conformación da unidade familiar na Orde do 28 de maio de 2014 pola que se convocan
axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en
educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros
sostidos con fondos públicos, para o seu uso no curso escolar 2014/15, vixente neste
momento. Para os efectos previstos nesta orde, e con referencia á situación familiar a 31 de
decembro de 2012, considérase que conforman a unidade familiar:

– Os pais non separados legalmente e, se é o caso, o titor ou titora, ou a persoa encargada da
garda e protección do menor.

– Os fillos ou fillas menores de idade, con excepción dos emancipados.

– Os fillos ou fillas maiores de idade con discapacidade física, psíquica ou sensorial ou
incapacitados xudicialmente, suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

– Os fillos ou fillas solteiros menores de vinte e cinco anos e que convivan no domicilio
familiar.

2. Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar entenderase constituída polo pai,
a nai e todos os descendente que convivan con eles, e que reúnan os requisitos do punto
anterior. Esta situación deberá acreditarse documentalmente mediante o correspondente
volante ou certificado de convivencia.

3. No caso de falecemento dalgún dos proxenitores que convivan co causante, acreditarase a
circunstancia mediante un certificado de defunción.

4. Os casos de separación ou divorcio acreditaranse mediante sentenza xudicial ou convenio
regulador onde conste a custodia do/a menor.

5. No caso de separación ou divorcio dos proxenitores con custodia compartida acreditada
mediante sentencia xudicial, as rendas de ambos proxenitores incluiranse dentro do
cómputo da renda familiar.

Esta configuración da unidade familiar que fai a Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria a efectos destas axudas públicas é, a criterio desta institución, máis
axustada á realidade familiar que a configuración das unidades familiares na lexislación fiscal
na que, tal como sinala a persoa promotora da queixa, os fillos e fillas maiores de idade que,
de feito, conviven no domicilio e dependen economicamente dos proxenitores por atoparse
aínda nunha etapa de estudos ou formación, non se inclúen dentro de ningunha unidade



familiar a determinados efectos tributarios. Neste sentido, se confirma o motivo da queixa,
isto é, que eses proxenitores fan fronte á educación e sostemento económico dos fillos e
fillas maiores de idade cos seus salarios malia que na renda familiar só se considere membro
computable o fillo pequeno.

3- Esta configuración da unidade familiar é tamén a seguida na convocatoria xeral de bolsas
e axudas ao estudo do Ministerio de educación, Cultura e Deporte, que considera membros
computables da unidade familiar aos pais, o solicitante e os seus irmáns menores de 25 anos
(ou maiores cando teñan algunha discapacidade), así como os avós que xustifiquen a súa
residencia no mesmo domicilio. É dicir, tómase como criterio para determinar á unidade
familiar o da convivencia, modalizado pola dependencia económica efectiva.

4- A razón esencial da utilización deste indicador é que é o elemento fundamental para
medir a capacidade económica das familias, é dicir, a renda familiar dispoñible para o
consumo e o aforro. Este é o seu sentido na aplicación das bonificacións nos prezos públicos
derivados da utilización do comedor escolar, que é o obxecto propio deste expediente de
queixa, do mesmo modo que se considera no ámbito doutras axudas como a adquisición de
libros de texto e material escolar ou nas bolsas ao estudo. Por este motivo, podería aplicarse
o concepto de membro computable aos irmáns maiores de idade menores de 25 anos que
tiveran unha dependencia económica dos sustentadores principais xa que, de feito, a
convivencia destes membros diminúe a renda familiar per cápita.

A  propia normativa vixente na materia á que se refire o informe da consellería, a lexislación
do IRPF, para o cálculo da renda da unidade familiar distingue entre a unidade familiar a
efectos da configuración do imposto como declaración individual ou como declaración
conxunta e a renda da unidade familiar para cuxo cálculo toma en consideración o mínimo
persoal e familiar como aquela parte da base liquidable que, por seren destinada a satisfacer
as necesidades básicas persoais e familiares do contribuínte, non se somete a tributación por
este imposto. Neste ámbito inclúense como membros computables da unidade familiar aos
descendentes menores de 25 anos que convivan co contribuínte á data do devengo do
imposto, cando non perciban rendas propias e coas condicións legalmente determinadas.

5- Finalmente, nunha argumentación de xustiza material é preciso referirse á condición de
familia numerosa que concorre neste caso. Este tipo de axudas sociais como son as
exencións ou bonificacións nas cotas derivadas dos prezos públicos ten sempre en conta o
maior esforzo económico que teñen que facer as familias con tres ou máis fillos no fogar que
dependen economicamente dos proxenitores por estar cursando estudos. Nunha
comunidade como a nosa, na que a situación demográfica esixiu unha “Estratexia de apoio
para as familias numerosas de Galicia 2013-2016, horizonte 2020” e mesmo un plan para a
dinamización demográfica, o carácter transversal destas políticas públicas esixiría unha
configuración dos membros computables na unidade familiar como a que se ven apuntando,



de xeito que as familias numerosas, tamén no cálculo das tarifas do comedor escolar, tiveran
o mesmo tratamento que noutros ámbitos. De feito, a propia Xunta de Galicia considera as
familias que se encadran dentro da categoría de familia numerosa, presentan unha
problemática particular que obriga a introducir medidas correctoras para que os membros
das familias numerosas non queden en situación de desvantaxe no que se refire ao acceso
aos bens económicos, culturais e sociais, como un compromiso público do Goberno galego
con toda a sociedade.

“Nesta situación, as familias numerosas son as únicas que superan a taxa de recambio
xeracional de 2,1 fillas/os por muller. Por este motivo e por merecer especial apoio e
protección, en Galicia, ven de recoñecérselles a condición de familias de especial
consideración ao amparo do artigo 9 da Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á
convivencia de Galicia.
Como recoñece a Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas,
cando a familia é numerosa presenta unha problemática particular polo custe que presenta
para elas o coidado e educación das fillas/os ou o acceso a unha vivenda axeitada ás súas
necesidades. Estas circunstancias poden implicar unha diferenza substancial co nivel de vida
doutras familias con menos fillas/os ou sen eles. Isto obriga a introducir medidas correctoras
para que os membros das familias numerosas non queden en situación de desvantaxe no
que se refire aos bens económicos, culturais e sociais.
As accións que en beneficio destas familias se deseñen precisan da colaboración e
implicación das diferentes Administracións públicas e axentes sociais por tratarse dun ámbito
eminentemente transversal”. (Estratexia de apoio para as familias numerosas de Galicia
2013-2016, horizonte 2020, páx. 4).

Porén, na páxina 56, ao referirse ás bonificacións no comedor escolar, se toma en
consideración, efectivamente, o número de fillos e fillas menores que están a cursar
ensinanza básica obrigatoria e/ou segundo ciclo de educación infantil pero non o número de
fillos que conviven no fogar, que constitúen e seguen a formar parte dunha familia
numerosa porque dependen economicamente do/s mesmo/s sustentador/es. Esta
circunstancia pódese acreditar de modo sinxelo co título oficial de familia numerosa en vigor
e co certificado de empadroamento conxunto da unidade familiar.

CONCLUSIÓNS

Por todo o sinalado ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no artigo
32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a esa Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a seguinte suxestión:

Que por parte desa consellería se estude a posibilidade de configurar a unidade familiar a
efectos do cálculo da renda familiar anual per cápita para o pago das cotas do comedor
escolar seguindo o mesmo criterio que o establecido nas axudas para a adquisición de libros



de texto destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria
obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos e, polo tanto, se
inclúan como membros computables da unidade familiar os fillos ou fillas solteiros menores
de vinte e cinco anos e que convivan no domicilio familiar.

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

Saúdaa atentamente

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


