
REXISTRO

OPCIÓN 
FIXO

só a 1ª vez por curso
Usuario fixo (setembro)  --> Antes do 31 de agosto. 
Usuario fixo (calquer outro mes) --> Antes do día 22 do mes anterior o que se queira incorporar

Usuarios que van sempre os mesmos días. (Pode ser 1, 2, 3, 4 ou 5 días)
Poñer un “X” nos días da semana que queira acudir e especificar o día de inicio

Usuarios que non poden planificar os días de uso.
Poñer un “X” na opción esporádica e NON Especificar día de inicio 
Contactar (mail ou teléfono) para indicar día/s de uso (Punto 4b) 

1 CUBRIR 
FICHA

Xantar: 3,96€        Madruga:  1,98€ ((Nesta opción hai a posibilidade de almorzar ou vir almorzado. Non modifica o prezo)  

Só a 1ª vez por curso.  
Usuario esporádico --> 7 días antes do día que queira comenzar

AVISOS

Soamente para indicar anulacións de días que non acuda, para deducir importe no recibo. 
Cómo máximo as 20:00 horas do día lec�vo anterior a anulación. Os avisos posteriores non 
se deducirá importe.
As baixas ou modificacións nos días de asistencia, deben comunicarse antes do día 22, 
facéndose efec�vas no mes seguinte.

Para indicar asistencias adicionais ou anulacións de días que non acuda para deducir importe 
no recibo. Como máximo as 20:00 horas do día lec�vo anterior a asistencia/anulación. 
Avisos posteriores nin se deducirá importe nin poderán facer uso do servizo.

Pode recollela no propio comedor,  ou descargala da páxina web do Concello --> www.Lugo.gal
Para que a ficha estea correcta deberá encher a información de datos persoais, e firmar en 
tódolos sí�os 
Non serán válidas fichas que falten datos e/ou falten firmas.

RECIBO 
E AXUDAS

Prezo mensual = Prezo día do servizo seleccionado * Nº de días contratado.
DESCONTARASE OS DÍAS DE NON UTILIZACIÓN SEMPRE QUE SE AVISARA EN PLAZO 
Cobrarase antes do día 10 do mes seguinte ao servizo 
Non poderán facer uso do servizo os usuarios con algún recibo pendente de pago

QUENDAS

Quendas de entrada madruga (Ceips con horario 9:00 a 14:00):  7:30   //  7:50  // 8.15 //  8:40
Quendas de entrada madruga (Ceips con horario 9:30 a 14:30):  7:30   //  7:50  // 8.15 //  8:45 // 9:10     
Quendas de recollida comedor: 3:15  //  3:45
5' arriba ou abaixo (Sempre será a mesma) en función da mellor organización das familias

INFORMACIÓN IMPORTANTE RELATIVA O PROCESO DE 
INSCRICIÓN DO COMEDOR ESCOLAR, CURSO 20-21

2a

3a

4a

MAIL PARA AVISOS : comedoreslugo@alimentacionsaludablegallega.com
TELF: 630 363 844 (de luns a xoves de 09:30 h a 14.00 h. e de 15.00 h a 18.00 h, os venres e no verán (do 01/07 ao 31/08) só en horario de mañá.  

En ningún caso se atenderán SMS, nin avisos a través dos monitores.

Aquelas familias con escasos recursos poderán dirixirse aos servizos sociais municipais aos efectos de valoración e 
tramitación, de se-lo caso, das correspondentes axudas de emerxencia social que permitan o pagamento do comedor. 
Alimentación Saludable Gallega, S.L. non ten ningunha competencia na asignación e/ou obtención de becas. 

Modificación de esporádico a fixo, debe comunicalo antes do día 22, facéndose efec�vas no mes seguinte.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
-   Telema�camente no rexistro telemá�co do Concello de Lugo
-   Presencialmente nas oficinas de rexistro do Concello, para o que terá que solicitar cita previa

TODAS ESTAS MEDIDAS, ESTARÁN VINCULADAS A EVOLUCIÓN DA PANDEMIA, PODENDO SER MÁIS FLEXIBLES OU MÁIS 
ESTRICTAS EN FUNCIÓN DESTA,  E PODER CHEGAR INCLUSO A SUSPENSIÓN DO SERVIZO. 

Debido a situación actual por mor da pandemia do COVID-19 es�mamos que no inicio do curso teremos que gardar a 
distancia de 2m. entre comensais. Por este mo�vo, a capacidade de tódolos comedores, redúcese a máis da metade, 
polo que  contarán con dobre quenda de comida ata completar aforo de cada comedor. 
En primeira quenda de comida (de 14:15 a 15:00), terá preferencia,  como en curso pasados, os usuarios máis 
pequeños de cada ciclo, ata completar aforo. Na segunda quenda, (de 15:00 a 15:45), entrarán o resto de admi�dos. 

2 posibilidades:
-   Renovación  Usuarios que rexistraron a ficha de inscripción no curso pasado e con�núan sen variación nos datos  
persoais e bancareos
Debe adxuntar xunto coa solicitude de renovación firmada a declaración xurada de familia monoparental e/ou 
cer�ficado de empresa (se é o caso)
-   Nova alta ou modificación de datos  Novos alumnos ou usuarios que queiran modificar algún dato respecto os do 
curso anterior (Teléfono, Novas alerxias/intolerancias, IBAN, ETC). 
Debe adxuntar xunto coa solicitude de renovación firmada a declaración xurada de familia monoparental e/ou 
cer�ficado de empresa (se é o caso)
CRITERIOS DE BAREMACIÓN
Todas as solicitudes recibidas serán baremadas para a admisión no servizo, tendo preferencia de entrada, seguindo esta 
orde:
     1º SOLICITUDE DE USUARIO FIXO POR 5 DIAS SEMANAIS (tanto novo ingreso, como renovación)
     2º QUE AMBOLOS DOUS PROXENITORES ESTÉN TRABALLANDO EN HORARIO DE COMEDOR (cer�ficación de   
empresa, no caso de traballadorxs por conta allea, ou do úl�mo recibo do pagamento da cota á Seguridade Social
no réxime especial de traballadores por conta propia, no caso de traballadorxs autónomxs
     3º FAMILIAS MONOPARENTAIS OU SITUACIÓN EQUIVALENTE (presentar declaración xurada (Anexo I)
     4º MAIOR NÚMERO DE IRMÁNS QUE SOLICITEN COMEDOR
     5º SORTEO 

DATA DE APERTURA PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES   --->   15 de xuño de 2020
DATA DE REMATE PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES       --->   31 de xullo de 2020 

A Concellería de Educación do Concello de Lugo, ten o pracer de saudalos e informarlles que a empresa Alimentación 
Saludable Gallega será a responsable do servizo de comedor no seu centro. 

QUENDAS DE ENTRADA E SAÍDA
Mantéñense as quendas de entrada no servizo de almorzo. A quenda de recollida no servizo de xantar quedará 
vinculada a quenda de comida. Os nenos de primeira quenda poderán recoller as 15:15 ou 15:45 e as de segunda 
quenda terá que ser as 15:45 
LISTA DE AGARDA
Todas as solicitudes entregadas no plazo arriba indicado, que non ob�veran praza, quedarán en lista de agarda ata que 
se produza una vacante no servizo, e irán entrando en orde segundo os criterios anteriores. 
Queda aberta a inscripción fora de esa data, durante o resto do curso, únicamente co criterio de orde de entrada 
sempre que haxa prazas vacantes, e despois de que entrasen tódolos usuarios que realizaron a inscripción en prazo. 
No momento que as restriccions �sicas se levanten o comedor volverá a funcionar normalmente, como viña facendo 
ata o de agora.

INFORMACIÓN E INSTRUCCIÓNS DO SERVIZO

AVISOS
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REXISTRO

3b

OPCIÓN 
ESPORADICO

2b
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USUARIOS FIXOS

USUARIOS ESPORADICOS

Xantar: 4,95€        Madruga:  1,98€ ((Nesta opción hai a posibilidade de almorzar ou vir almorzado. Non modifica o prezo)  

Servizo municipal de

COMEDORES ESCOLARES 
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