
 
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC CORRESPONENT A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 

DE MENJADOR ESCOLAR 
 

 

Article 1 .-  Fonament legal 
 

De conformitat amb l’article 39.1.e) del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre pel qual s’aprova 

el text refós de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya i fent ús de les facultats concedides 

pels articles 41 al 47 i 127 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell estableix el preu públic corresponent 

a la prestació del servei de menjador escolar per als centres que gestiona per delegació del 

Departament d’Ensenyament. 

 

Aquest servei es regula pel reglament de serveis d’atenció domiciliària que aprovi el consell comarcal 

del Segrià. 

 

Article 2.- Naixement de l’obligació  
 

L’obligació de pagar el preu públic neix des de què s’inicia la prestació del servei de menjador 

escolar, el qual inclou l’elaboració del menú i/o el servei de monitoratge, si bé es podrà exigir el 

dipòsit previ del seu import total o parcial, conforme a l’article 46 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 

de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 

Article 3.- Exempcions 

 

Queden exempts de pagar el preu públic del servei de menjador escolar: 

 

- Aquells alumnes que no disposen de centre escolar al municipi on estan empadronats i els hi 

correspon per mapa escolar els centres educatius que gestiona el consell comarcal del Segrià,  i 

que així ho determina la resolució del Departament d’Ensenyament. 

 

Article 4.- Obligats al pagament 

 

Estan obligats al pagament totes les persones físiques o jurídiques que siguin usuàries o beneficiaries 

dels menjadors escolars que gestiona el Consell comarcal del Segrià, tant si són alumnes, com si són 

mestres o personal dels centres, degudament autoritzats i que sol·licitin el servei. 

 

En el cas dels alumnes, pel fet d’ésser menors d’edat, el pagament correspondrà als pares, als tutors 

o als representants legals o als responsables dels beneficiaris. 

 

Article 5.- Preu del Servei 
 

El preu públic del servei de menjador es determina en funció  del cost del servei de menjador escolar 

que es proporciona als centres docents als quals dóna servei el consell comarcal per mitjà de 

concessió i que són: 

 

 Cost per persona i dia 

 Preu menjar Preu monitor 

Usuaris fixes 3,67 + iva corresponent  2,16 

usuaris esporàdics 4,03 + iva corresponent 2,37 

Escoles especials Sant Josep 5,15 + iva corresponent  



 

Article 6.- Bonificacions 

 

Per acollir-se a les bonificacions, caldrà haver presentat la sol·licitud d’ajuts dins el termini que 

estableix la convocatòria anual. 

 

- A l’usuari que se li hagi concedit alguna de les modalitats d’ajut de menjador per necessitats 

socioeconòmiques se li descomptarà l’import subvencionat de la tarifa que li correspondria 

pagar.  

- Igualment es descomptarà, si s’escau i a qui pertoqui, l’import de les possibles aportacions 

d’altres administracions i/o entitats. 

 

Article 7 .- Normes de gestió 

 

L’obligació de pagar el preu públic neix en el moment en què s’inicia la prestació del servei, que es 

fixa en la data d’inici del curs escolar dels centres docents als quals es proporciona el servei.  

 

Si la gestió de cobrament la dur a terme el consell comarcal, el beneficiari del servei o el seu tutor 

legal facilitaran al consell comarcal  l’autorització necessària per fer efectiu el pagament mitjançant 

domiciliació bancària. 

 

En el cas que el servei es presti per concessió serà l’empresa adjudicatària l’encarregada d’exigir el 

cobrament dels  serveis. 

 

Article 8.- Impagament 
 

En el cas d’impagament  podrà obrir-se la via executiva per al seu cobrament. 

 

 Article 9.- Publicitat 
 

L’acord d’establiment d’aquests preus públics es publicaran al Butlletí Oficial de la província de 

LLeida  i es faran públics en el tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web del consell comarcal 

 

Article 10.- Remissió i normativa 

 

En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança, s’aplicarà el que estableix el Reial Decret 

Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals, la Llei 8/1989, de 13 d’abril de taxes i preus públics, i el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, 

pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació, i la normativa especifica de gestió dels 

menjadors escolars.  

 

Disposició addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la 
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
 
Els preceptes d’aquesta ordenança que per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació 

vigents i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes 

d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es 

produeixin la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què portin causa. 

 

Aquest preu públic ha estat publicat al BOPL número 135 de 15 de juliol de 2016. 
 
Data del refós.- Lleida, 17 de gener de 2017 



 


