
 

 

 

 

COMEDOR ESCOLAR CURSO 

2019/20 

 

DATOS DE INTERESE 

INSTRUCIÓN 2/2019 DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE CULTURA, 
EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA, DO 6 DE XUÑO DE 2019, SOBRE 
FUNCIONAMENTO DOS COMEDORES ESCOLARES DE XESTIÓN DIRECTA NO CURSO 
ESCOLAR 2019-2020. 

1.-USUARIOS DO SERVIZO  

Para poder ser usuario do servizo, o alumnado deberá estar escolarizado no centro que lle 

corresponda segundo a distribución das áreas de influencia establecidas polos titulares das 

Xefaturas Territoriais da Consellería. 

2.3. NÚMERO DE PRAZAS DE COMEDOR AUTORIZADAS.  

O número de prazas autorizadas para facer a selección provisional de comensais será o autorizado para 

centro no anexo I da Instrución 2/2019. Para curso 2019/2020 o CEIP “ A Ponte” ten autorizadas 201 

prazas (nese número máximo entenderanse incluídas as prazas de cobertura obrigatoria (director/a, 

encargado/a, persoal de cociña, persoal colaborador e coidadores/as, no seu caso). 

2.4. SELECCIÓN DE USUARIOS  

Os centros reunirán e ordenaran as solicitudes de comedor correspondentes ao alumnado escolarizado 

no curso 2019-2020. De existir máis solicitudes que prazas autorizadas, o Consello Escolar revisará e 

rebaremará á totalidade das solicitudes, avaliándoas como novas de acordo coa seguinte orde de 

preferencia: 

1. Alumnado usuario do servizo de comedor no curso escolar anterior, salvo que 

variase substancialmente o criterio polo cal fose admitido. 

Neste senso, enténdese que isto ocorre cando no curso 2018-2019 a admisión se produciu ao existir, 

unha vez aplicados os criterios de preferencia, prazas vacantes dentro do número máximo de prazas 

autorizadas. 

2. Alumnado usuario lexítimo do servizo do transporte escolar, nos termos establecidos na 

Instrución 2/2019 do 6 de xuño da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación 

e Ordenación Universitaria, sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar 

2019/2020. 

3. Alumnado pertencente a unidades familiares que se atopen en situación socioeconómica de 

exclusión social ou que teña unha discapacidade igual ou superior ao 33%, certificadas polos servizos 



 

 

 

 

sociais ou municipais correspondentes. 

4. Alumnado membro de familias numerosas, acreditado co correspondente título ou carné expedido 

para o efecto. 

5. Alumnado fillo de pais e nais, titores legais ou acolledores familiares, traballadores con 

incompatibilidade acreditada documentalmente dos seus horarios laborais co horario de saída do 

seu fillo/a ao mediodía. 

6. Outro alumnado do centro. Neste suposto atópanse os escolarizados fóra da área de influencia que 

lles corresponde. 

7. Persoal docente e non docente que preste servizos no centro e non colabore nos labores de 

atención e apoio ao alumnado. 

As listas provisionais de admitidos ao comedor escolar elaboradas polo Consello Escolar exporanse 

nos taboleiros de anuncios dos centros, abríndose de seguido un prazo non inferior a 5 días para 

presentación de alegacións. 

Unha vez resoltas as mesmas polo Consello Escolar de cada centro, o antedito órgano aprobará con 

carácter definitivo a lista dos admitidos, que volverá a ser exposto no centro, para o efecto de que, 

no seu caso, se deduzan os oportunos recursos de alzada ante as Xefaturas Territoriais da Consellería. 

3.1. ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS DOS PREZOS PÚBLICOS DO COMEDOR ESCOLAR  
3.1.1. USUARIOS GRATUITOS DO SERVIZO 

-Os alumnos pertencentes a unidades familiares que se atopen en situación socioeconómica de 

exclusión social certificada polos servizos sociais autonómicos ou municipais correspondentes. 

-Os alumnos que se atopen en situación de acollemento residencial ou familiar. 

-Os alumnos cun grado de discapacidade declarado igual ou superior ao 33%. 

-Os alumnos pertencentes a unidades familiares vítimas de terrorismo ou de violencia de xénero 

acreditada documentalmente. 

-Os alumnos pertencentes a unidades familiares cunha renda familiar anual neta per cápita inferior a 

7.000 €. (Teñen que presentar o documento de autodeclaración) 

-O persoal de cociña durante os días de desempeño efectivo do seu traballo 



 

 

 

 

-Os coidadores, educadores e auxiliares de enfermería que, durante o xantar e os períodos de 

tempo anterior e posterior ao mesmo, atendan aos alumnos de educación especial, no tempo de 

desempeño efectivo do seu traballo no comedor escolar. 

-O persoal funcionario e laboral da Xunta de Galicia destinado nos centros de ensino con 

responsabilidades na organización dos comedores escolares ou no coidado dos alumnos comensais, 

durante os días de asistencia efectiva ao comedor. 

Nos casos nos que tal labor se realice de xeito descontinuo e existan prazas vacantes dentro do 

máximo da autorizadas no comedor, o persoal do centro, estando as necesidades de colaboración 

cubertas, deberá aboar o prezo do servizo cando non colabore no comedor. 

-Os pais, nais, titores legais e acolledores familiares de alumnos matriculados en ensinanza básica e 

segundo ciclo de educación infantil que colaboren na atención dos alumnos comensais 

exclusivamente durante os días concretos en que se desenvolva a súa colaboración efectiva. 

3.1.2. BONIFICACIÓNS: 

O uso do comedor escolar nos supostos non descritos no punto anterior dará lugar ao aboamento 

total ou parcial deste servizo nos termos que se establecen na presente norma. 

Co obxecto de facilitar ao alumnado con dereito o acceso a este servizo, a consellería asumirá 

total ou parcialmente, o seu custo nos seguintes supostos: 

a) Serán beneficiarios de bonificación para comedor, agás na contía de 1 € a abonar por día de 

servizo, os alumnos cuxa renda familiar neta anual per cápita se atope nas seguintes condicións: 

b) Serán beneficiarios de bonificación para comedor, agás na contía de 2,50 € a abonar por día de 

servizo, os alumnos cuxa renda familiar neta anual per cápita se atope nas seguintes condicións: 

 

3.1.3. SUXEITOS OBRIGADOS AO PAGAMENTO DOS PREZOS PÚBLICOS 

Estarán obrigadas ao pagamento de prezos públicos pola prestación do servizo de comedor: 



  

 

 

a) Os pais, nais, titores legais, en nome e por conta do alumnado usuario, agás que teñan dereito á 

gratuidade total do servizo de comedor. 

b) As restantes persoas usuarias do comedor escolar segundo o que sinala o Decreto 132/2013 polo 

que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes 

da Consellería que ostenta as competencias en materia de educación, agás que teñan dereito á 

gratuidade total do servizo de comedor. 

3.1.4. CONTÍAS DOS PREZOS PÚBLICOS  

a) 1 € por día de uso do servizo para os alumnos cuxa renda familiar neta se atope nas 

condicións que sinala o artigo 12.2.1 do citado Decreto. 

b) 2,50 € por día de uso do servizo para os alumnos cuxa renda familiar neta se atope nas 

condicións que sinala o artigo 12.2.1 do citado Decreto. 

c) 4,50 € por día de uso do servizo para os alumnos cuxa renda familiar neta se atope 

nos seguintes parámetros: 

4. CONCEPTO DE UNIDADE FAMILIAR E OBTENCIÓN DA MESMA 



 

 

 

 

Para os efectos do novo Decreto de comedores escolares, o concepto de unidade familiar é o 

definido na normativa do imposto da renda das persoas físicas. 

Aos efectos do IRPF, existen dúas modalidades de unidade familiar:  

1.- No caso de matrimonio: 

A unidade familiar está integrada polos cónxuxes non separados legalmente e, si os houber: 

a) Os fillos menores, con excepción dos que, co consentimento dos pais, vivan independentemente 

destes. 

b) Os fillos maiores de idade incapacitados xudicialmente suxeitos á patria potestade prorrogada 

ou rehabilitada. 

Hai que ter en conta que a maioría dei dade acádase ao cumprir 18 anos. 

2.- En ausencia de matrimonio ou nos casos de separación legal: 

A unidade familiar está integrada polo pai ou pola nai e a totalidade dos fillos que convivan co pai ou 

coa nai e reúnan os requisitos da modalidade anterior (os supostos a) ou b) do apartado 1). 

Polo tanto: 

- Calquera outra agrupación familiar, distinta das anteriores, non constitúe unidade familiar a 

efectos do IRPF. 

- Ninguén pode formar parte de dúas unidades familiares ao mesmo tempo. 

- O número de membros da unidade familiar realizarase atendendo á situación existente o día 31 

de decembro de cada ano. Polo tanto, si un fillo cumprira 18 anos durante o ano, xa non formará 

parte da unidade familiar nese período impositivo. Tampouco formarán parte da unidade familiar o 

membro que falecera durante o período impositivo. 

- Nas parellas de feito só un dos seus membros (pai ou nai) poden formar unidade familiar cos fillos 

que reúnan os requisitos anteriormente comentados (os supostos a) ou b) do apartado 1). O mesmo 

criterio é aplicable nos casos de separación ou divorcio con garda e custodia compartida.” 

IMPORTANTE 

5.  PROCEDEMENTO DE AUTODECLARACIÓN DOS PREZOS PÚBLICOS POLA UTILIZACIÓN DO  

COMEDOR ESCOLAR.  

Todos os pais, nais e titores legais, dos alumnos/as admitidos para facer uso do servizo de comedor, 

deberan facer esta autodeclaración, no modelo que se lles facilitará e que se poderá descargar tamén 

da páxina web. Non terán que facela os que teñan gratuidade total, punto (3.1.1) 

Os centros farán chegar ás familias dos comensais admitidos ao comedor o modelo de autodeclaración 

de prezos públicos coas súas especificacións anexas recollidos no AnexoII desta Instrución, as cales 

deberán entregalo nos centros cuberto en todos os seus extremos . Mediante dito modelo os adultos 

que exerzan a patria potestade, a tutela ou o acollemento familiar de ditos alumnos autodeclararán as 

circunstancias de carácter persoal e de renda neta per cápita familiar correspondente ao exercicio fiscal 

2018, anterior ao ano actual, e conseguintemente, determinarán a contía do prezo público que lles 

corresponde abonar, de acordo cos tramos fixados no Decreto 132/2013 do 1 de agosto. 



 

 

 

 

 coa declaración do IRPF: 

Casiña 435+casiña 460-casiña 595  

Non terán que facer autodeclaración as unidades familiares ás que pertenzan os usuarios gratuítos do 

servizo de comedor, definidos no punto 3.1.1 desta Instrución, agás no caso dos alumnos pertencentes 

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

As unidades familiares incluídas neste último suposto terán que cumprimentar e presentar no centro a 

autodeclaración, autorizando expresamente a comprobación telemática dos datos manifestados ou, no 

caso de non autorizala, aportando o documento acreditativo da declaración do IRPF ou da certificación 

da Axencia Tributaria de ingresos da persoa que non presentase a declaración do IRPF, 

correspondentes en ambos os dous casos á renda neta per cápita familiar do exercicio fiscal 2018. 

As unidades familiares que se atopen nos restantes supostos previstos no punto 3.2.4 da Instrución 

soamente terán que presentar nos centros a documentación acreditativa das situacións que lles fan 

acreedores á gratuidade, referidas no citado punto. 

ACLARACIÓNS PARA DETERMINAR CORRECTAMENTE A RENDA ANUAL 
FAMILIAR  

Para determinar a renda anual familiar hai que sumar as rendas obtidas por todas as persoas que integran 
a unidade familiar. Nesta operación poden presentarse varias situacións: 

- Unidades familiares nas que ambos cónxuxes, ou calquera outro integrante dela, perciben rendas e 
teñen a obriga de presentar a declaración anual do IRPF. Neste caso, o importe da renda familiar resultará 
das sumas e restas das casiñas indicadas, que se obterán de cada declaración, se foron presentadas 
individualmente -que é o habitual- ou ben, da declaración conxunta. 

- Unidades familiares nas que ambos cónxuxes perciben rendas pero só un deles ten a obriga de presentar a 
declaración. Neste caso, a obtención do importe da renda familiar resultará das sumas e restas das casiñas 
indicadas, para o membro  da unidade que presentase declaración do IRPF máis o importe que resulte, para 
o outro integrante da unidade familiar, dos datos do borrador do IRPF, máis o importe que resulte para o 
outro integrante da unidade familiar que non presentou declaración do IRPF, segundo os seus datos fiscais que 
deberá para realizar o cálculo dos seus ingresos, sumar os importes das casiñas 0002(retribucións dinerarias) 
e 0025 (intereses) e restar os importes das casiñas 0012 (cotizacións seguridade social), 0558 (retribucións 
procedentes do traballo) e 0559 (retribucións procedentes do capital mobiliario). 
- Cando ambos cónxuxes perciban rendas pero non teñan a obriga de presentar declaración da renda ou 
ben cando o cónxuxe ou os cónxuxes non perciban renda ningunha suxeita a tributación no IRPF. Neste 
supostos, os interesados deberán consignar os seus datos fiscais do mesmo xeito que no especificado no 
apartado anterior para os membros que non presentasen declaración. 

 
A renda familiar para os efectos da autodeclaración é o resultado de facer as seguintes operacións 

O resultado obtido por calquera das dúas operacións dividirase polo número de mebros que forman parte da 

unidade familiar. 

5. PAGAMENTO DOS PREZOS PÚBLICOS 

Nos termos establecidos, unha vez entrado en vigor, polo novo Decreto de comedores escolares, 

o pagamento mensual dos prezos públicos pola utilización do comedor escolar se producirá de 

acordo coas seguintes pautas: 

Se satisfará entre o 1 e o 20 do mes seguinte ao da prestación do servizo. 



 

 

 

 

A cantidade a satisfacer será a resultante de multiplicar os prezos correspondentes polo número 

efectivo de uso do comedor cada mes. Os usuarios deberán comunicarlle aos centros de ensino os 

días que non vaian facer uso do comedor cunha antelación mínima dun día. 

As formas de pagamento serán: 

Pagamento nas entidades autorizadas pola Consellería de 

Facenda. Pagamento a través do Espazo Abalar. 

Pagamento a través da Oficina virtual tributaria. 

7. CONSECUENCIAS DA FALTA DE PAGAMENTO DOS PRESOS PÚBLICOS. 

Os incumprimentos no pagamento dos prezos públicos de cada mes impedirán a utilización ao 

mes seguinte do comedor escolar, mentres non se proceda á oportuna regularización dos 

pagamentos, para a cal contarase cun prazo máximo de 2 meses. 

IMPORTE DAS AXUDAS OU BOLSAS PARA O FINANCIAMENTO DO SERVIZO 

O importe diario que a consellería establece como axuda ou bolsa para o financiamento do 

servizo de comedor escolar será, en función da clasificación dos comedores, o seguinte: 

8. ACCESO AO SERVIZO POR PARTE DE ALUMNADO ESCOLARIZADO EN CENTROS QUE NON LLES 

CORRESPONDEN POR ÁREA DE INFLUENCIA. 

O alumnado escolarizado en centro distinto ao que lle corresponda segundo a distribución das 

áreas de influencia establecidas polos titulares das Xefaturas Territoriais da Consellería, como 

consecuencia de decisións de índole familiar ou persoal, non terá dereito ao comedor escolar. 

Porén, terán dereito ao servizo as irmás e irmáns do alumnado xa escolarizado con carácter 

forzoso no centro. 

Excepcionalmente, sempre que existan no comedor escolar prazas libres dotadas economicamente e 

as condicións existentes de instalacións, persoal de cociña e colaboradores na atención dos alumnos 

comensais o permitan, a Secretaría Xeral Técnica da Consellería poderá autorizar para cada curso 

escolar a incorporación de alumnos escolarizados fora de área. As citadas autorizacións 

concederanse en precario e serán revogables se cambian as circunstancias que as xustifican ou se é 

preciso asignar as prazas a outro alumnado cun dereito preferente. 


