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COMEDOR ESCOLAR 

Achegamos a información relativa á recente publicación das instrucións sobre a xestión do servizo de 

comedor escolar para o curso 20-21. Nestas instrucións, infórmase dos seguintes aspectos: 

As familias do alumnado interesado no servizo de comedor debe entregar o Anexo II -que se achega- 

correspondente ao modelo de autodeclaración de renda neta per cápita familiar correspondente 

ao exercicio fiscal de 2019 que deberá ser entregada no centro, con carácter xeral, antes do 1 de 

xullo. 

 

Por outra banda, estas instrucións informan de como se debe usar este servizo: 

 

1. O alumnado usuario do servizo de comedor que durante o prazo dun mes de xeito continuado non faga 

uso do citado servizo coa frecuencia solicitada, causará automaticamente baixa no servizo. Agás causas 

debidamente xustificadas polas familias ante a dirección do centro. 

2. O alumnado usuario do servizo de comedor que en tres ocasións non comunique a súa ausencia antes 

das 9:45 horas do día que deba ter efecto, poderá ser suspendido pola dirección do dereito ao uso do 

servizo durante 10 días. 

 

A totalidade de membros que perciban ingresos na unidade familiar autorizará expresamente á 

Consellería a consultar, de xeito telemático, os datos de carácter persoal, de residencia e de renda que se 

precisen ou entregar declaración do IRPF do exercicio fiscal 2019. No caso de que o modelo de 

autodeclaración  careza de datos de información como DNI, datas de nacemento....e/ou conteña algunha 

outra deficiencia, será encadrado de oficio no tramo de pagamento correspondente a 4,50 € por día de 

servizo (en caso de dúbidas á hora de cubrir a documentación deberán aportar a declaración da renda que 

lles será devolta no momento). 

Aos efectos de orientar ás familias sobre o cálculo do importe dos prezos públicos incorpórase unha 

calculadora a través da páxina web da consellería a través do seguinte link: 

https://www.edu.xunta.es/comedores/calculadora.jsp 

 

 

 

https://www.edu.xunta.es/comedores/calculadora.jsp


Prezo do servizo: 

 Gratuítos: 

- Unidades familiares que se atopen en situación socioeconómica de exclusión social certificada polos 

servizos sociais municipais. 

- Os alumnos que cursen a ensinanza básica ou 2º ciclo de Ed. Infantil  pertencentes a unidades 

familiares cunha renda familiar anual neta per cápita inferior a 7.000 €. 

- Alumnado en situación de acollemento residencial ou familiar. 

- Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33%. 

- Unidades familiares vítimas de terrorismo ou violencia de xénero acreditada documentalmente. 

 1 €: 

-Unidades familiares cun único menor ou dous menores, cursando ensinanza básica obrigatoria ou 2º 

ciclo de Ed. Infantil e con renda  per cápita  entre 7000,01 e 8.000 €. 

-Unidades familiares con tres ou mais menores, cursando ensinanza básica obrigatoria ou 2º ciclo de Ed. 

Infantil e con renda  per cápita igual ou superior a  7000,01 €. 

 2,50 €: 

 Unidades familiares cun único menor ou dous menores, cursando ensinanza básica obrigatoria ou 2º 

ciclo de Ed. Infantil e con renda  per capita igual entre  8000,01 e 9.000 €. 

 4,50 €: 

 Unidades familiares cun único menor ou ous menores, cursando ensinanza básica obrigatoria ou 2º 

ciclo de Ed. Infantil e con renda  per capita igual ou superior a 9000,01 €. 

 

Computaranse os membros da unidade familiar con data 31 de decembro de 2019. 

A renda per cápita familiar obterase como resultado de realizar os seguintes cálculos en base a declaración 

da renda do exercicio 2019. o resultado dividirase polo numero de membros que forman a unidade familiar. 

Casiña 435 + casiña 460 – casiña 595 

No caso de non presentar declaración do IRPF, deberanse de ter en conta os datos fiscais para realizar o 

cálculo dos ingresos:  

Casiña 0003+ Casiña 0027 - Casiña 0013 - Casiña 0596 - Casiña 0597 
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