080.04_r_Fruita a l’escola_valRv2
EI 1r cicle

ESO

FPB

✘

EI 2n cicle

BAT

FPGM

✘

EP

FPA

FPGS

✘

PFQB
ERE: EOI

ERE: Música i Dansa
ERE: Plàstica i Disseny
ERE: Esportius

PGA
PEC

FINALITAT I ABAST
NORMATIVA
DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT
RESOLUCIONS

CONTROL DE MODIFICACIONS
Edició

Data

Responsable
Servei d’Innovació i Qualitat

Descripció de les modificacions

02

01/06/2020

(Direcció General d’Innovació

Actualització Logos

Educativa i Ordenació)
01

04/03/2019

Servei d’Innovació i Qualitat

Apartat de resolucions amb enllaç

00

04/07/2018

(Direcció General de Política Educativa)

Inicial

GESTIÓ DE LA SALUT, L'ACTIVITAT FÍSICA, LA
SEGURETAT I LA SOSTENIBILITAT

1/6

080.04_r_Fruita a l’escola_valRv2

FINALITAT I ABAST
La finalitat és fomentar el consum de fruites i hortalisses en els xiquets d’edats
primerenques, així com millorar-ne els hàbits de consum cap al consum de productes més
saludables i, alhora, conscienciar els menors de la importància de consumir productes locals i
produïts amb fórmules sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.
D’acord amb l’article 4.1.b) i c) de l’Ordre 11/2018, de 2 de març, de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, pel qual s’estableixen les
bases reguladores de l’ajuda a la distribució de fruites, hortalisses i llet en centres escolars de la
Comunitat Valenciana, els beneficiaris directes de les ajudes són:
- Els proveïdors dels productes que estiguen interessats a participar en el programa escolar.
- Qualsevol entitat pública o privada que tinga l’objecte social d’elaborar activitats dirigides a la
millora dels hàbits de consum alimentaris de la població.
Segons l’article 3.1 d’aquesta Ordre 11/2018 seran subvencionables les activitats següents:
a) Les activitats de subministrament i de distribució de fruites i hortalisses, fruites i hortalisses
transformades i productes del plàtan, i llet i productes làctics, a l’alumnat dels

centres escolars

situats a la Comunitat Valenciana.
b) Les activitats dirigides a l’elaboració de mesures educatives d’acompanyament.
c) Les activitats de publicitat, seguiment i avaluació del programa vigent.
La mateixa Ordre, en l’article 4.1.a) s’indica que el beneficiari final és el alumnat dels
centres escolars de la Comunitat Valenciana administrats o reconeguts per la conselleria
competent en matèria d’educació, d’ensenyaments d’Educació Infantil i Primària, i Educació
Especial que hi assisteixen regularment, i els centres escolars dels quals hagen sol·licitat
participar en el marc de l’estratègia establida per a cada anualitat. En tot cas, en les corresponents
convocatòries d’ajuda s’especificaran, en funció de les disponibilitats pressupostàries, els grups
d’alumnes a qui finalment es dirigirà la mesura.
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NORMATIVA
•

Ordre 11/2018, de 2 de març, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic
i Desenvolupament Rural, pel qual s’estableixen les bases reguladores de l’ajuda a la
distribució de fruites, hortalisses i llet en centres escolars de la Comunitat Valenciana.

•

Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana.

•

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.

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT
Els centres educatius que decidisquen participar en aquest programa, atenent a la carta
que s’envia anualment al correu electrònic oficial de cada centre, tindran les obligacions
següents:
a) Informar les famílies de la participació del centre en el Programa de consum de fruites i
hortalisses i/o llet i productes lactis a les escoles per al curs escolar corresponent.
b) Com a mesura de prevenció de possibles problemes derivats d'al·lèrgies, intoleràncies o règim
alimentari específic, cada centre haurà d'exercir la responsabilitat de sol·licitar als pares o tutors
de l'alumnat l'autorització, així com la notificació de la relació de fruites i hortalisses i productes
lactis amb què presenten algun problema específic.
c) Destinar la fruita i hortalisses i/o productes lactis al seu consum únicament dins del centre, en
horari diferent del del menjador, i durant el curs escolar.
d) Nomenar una persona coordinadora del programa en el centre i unes persones responsables de
la recepció dels productes (la persona coordinadora podrà coincidir amb la persona encarregada
de la recepció dels productes).
e) Comunicar a l’empresa o empreses autoritzades per al lliurament del producte les incidències
relacionades amb aquest, així com qualsevol modificació que afecte el seu lliurament, als albarans
i al desenvolupament de les mesures previstes en el programa en el moment en què es
produïsquen.
f) Signar i segellar els materials i cartells que presente el distribuïdor o l'empresa autoritzada.
g) Facilitar la col·locació, en un lloc visible i llegible a l'entrada principal del centre escolar, i amb
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caràcter permanent, d'un cartell identificatiu de la seua participació en el programa de consum
de fruites i hortalisses i/o llet i productes lactis a les escoles per al curs escolar corresponent.
h) Finalitzat el període de distribució del producte, l'empresa o entitat subministradora, si escau,
facilitarà al centre educatiu una relació de tots els albarans del producte entregat.
La direcció del centre emetrà a l'empresa o entitat subministradora un certificat de recepció, amb
la seua signatura i el segell del centre, on figuren els albarans del producte entregat, així com les
persones que han participat en la seua recepció.
i) Sotmetre's a qualsevol mesura de control establida per la conselleria competent en matèria
d’agricultura, amb coordinació prèvia amb la direcció del centre educatiu, en particular referent a
la comprovació dels registres i la inspecció física, i facilitar la documentació que li siga requerida.
D'altra banda, en el cas que es procedisca a la manipulació de qualsevol dels productes objecte de
distribució en el marc del programa de distribució de fruites, hortalisses i llet i productes làctics
en centres escolars de la Comunitat Valenciana (curs escolar corresponent), les persones del
centre escolar responsables de dur-la a terme hauran d'assegurar-se de seguir unes pràctiques
higièniques correctes. En concret:
1. Hauran d'assegurar-se que els aliments (fruites i hortalisses) estan en òptimes condicions per a
ser consumits pels menors, així com que, en cas d'haver sigut necessari, s’han conservat de
manera correcta.
2. Que el material utilitzat pels menors és l'apte per al consum d'aliments (utilització d'utensilis
adequats), i procedir, si escau, a rentar-los correctament, tant abans com després d’utilitzar-los.
3. Que s'han realitzat les pràctiques higièniques correctes per al seu consum, tant pels menors
(assegurar-se que els menors es llaven les mans tant abans com després del consum de les fruites i
hortalisses), com pels manipuladors (rentada de les mans abans i després, no patir cap tipus de
malaltia que puga causar contaminació directa ni indirecta, etc.).
4. Conéixer qualsevol incidència en relació amb la salut dels menors (al·lèrgies, intoleràncies,
etc.). Com a mesura de prevenció de possibles problemes derivats d'al·lèrgies (a fruites concretes
o proteïnes de llet de vaca), intoleràncies (a fructosa o lactosa) o règim alimentari específic, cada
centre haurà d'exercir la responsabilitat de sol·licitar als pares o tutors de l'alumnat,
l'autorització, així com la notificació de la relació de fruites i hortalisses i productes làctis amb
què presenten algun problema específic.
5. Participar en una gestió adequada dels residus generats com a conseqüència de la participació
en aquesta activitat.
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En cas que el seu centre educatiu estiga interessat a participar en aquest programa, cal que ho
sol·licite a través del tràmit telemàtic de l'oficina virtual de la Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport (OVICE) en el termini que s’establisca anualment, on se li demanaran les dades
següents:
- Persona responsable de gestionar aquesta mesura en el centre.
- Persona coordinadora del programa en el centre.
- Càrrec que ocupa la persona coordinadora del centre.
- Dades de contacte de la persona coordinadora. Telèfon.
- Dades de contacte de la persona coordinadora. Adreça electrònica.
- Nombre d'alumnat que participaran en el programa.
- Observacions, si és el cas.
En el cas que es vulga participar-hi però amb alguna restricció, per exemple que es vulga
participar-hi, però no per a la distribució d'algun tipus de producte, o per a la realització d'algun
tipus concret d'activitat complementària, caldrà indicar-ho en el camp d'observacions.
Cal tindre en compte que la sol·licitud per a participar no determina que finalment el centre
educatiu siga seleccionat.
En el seu moment, la relació de centres educatius que finalment siguen seleccionats per a
participar es publicarà en la pàgina web següent:
http://www.agroambient.gva.es/va/web/desarrollo-rural/campanas-promocion
Qualsevol consulta o dubte sobre el programa, poden efectuar-la a través del correu electrònic:
fruita_escoles@gva.es
Més informació en aquest enllaç de la Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària de
la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
En l’enllaç següent, es troba la informació per a la participació dels beneficiaris directes
(empreses):
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=14922&version=amp
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RESOLUCIONS
La resolució anual del director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per
la qual es convoquen les ajudes a la distribució de fruites, hortalisses i llet en centres escolars de
la Comunitat Valenciana es pot consultar en:
http://www.avfga.gva.es/va/plan-consumo-frutas-en-escuelas-cv

Aquest document no té valor jurídic.
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