
 

 

 
 SOLICITUDE DE RENOVACIÓN DE COMEDOR PARA O CURSO 2022-2023 

(Para todos os usuarios admitidos este curso 2021-2022 
 que non causaran BAIXA DEFINITIVA) 

 
Dona:...................................................................................................................................... 

Don:...................................................................................................................... .................. 

Nai e pai/titores legais do alumno/a ...................................................................................... 

De......... curso de Educación (Infantil ou Primaria).......................................do CEIP A Ponte,  

 

QUE FOI admitido no  COMEDOR ESCOLAR DURANTE O CURSO ESCOLAR 2021-2022, 

con domicilio (según Padrón Municipal) en............................................................................. 

Teléfono da nai: .......................................Teléfono do pai:..................................................... 

 

SOLICITAN: 

RENOVACIÓN DA PRAZA DE COMEDOR ESCOLAR para o curso 2022-2023 
en MODALIDADE de FIXO (usuario de luns a venres durante todo o curso). 

 
APORTAN: 

• Impreso de AUTODECLARACIÓN 

• Ficha de DATOS 
 

 
En Ourense, a ........de ..................... de 2022 
 
Asinado: 
A nai:       O pai: 
 
 

 

Medidas de protección e seguridade: protocolo covid-19: Ao respecto das medidas de protección e 

seguridade no contexto da Covid-19 nos comedores escolares dos centros de ensino non universitario de Galicia 
seguiranse as medidas en vigor en cada momento, de ser o caso, no protocolo de adaptación a este contexto. 

 
XUSTIFICANTE DE SOLICITUDE DE COMEDOR ESCOLAR – CURSO 2022-2023 

 
NOME E APELIDOS DO ALUMNO/A ....................................................................................... 
CURSO NO QUE ESTARÁ NO 2022-2023.................................................................................  
En Ourense, a .......... de ......................... de 2022.     
                             

  Selo do Centro                                                                   Asinado: 
 
 
 



 

ANEXO II MODELO DE AUTODECLARACIÓN E ESPECIFICACIÓNS 2022 

 

A) CALCULAR A RENDA NETA NA DECLARACIÓN DA RENDA 2021: 

casilla 435 + casilla 460 – casilla 595 = X =  ____________€ (resultado da suma das casillas) 

 

B) MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR (Todos os que conviven no domicilio incluído/a  o/a 
alumno/a para o que se solicita praza) = Y = _______(escribir aquí o nº de membros) 
 

PARENTESCO DNI APELIDOS NOME DATA NACEMENTO 

DECLARANTE     

CÓNXUXE     

FILLO/A     

FILLO/A     

FILLO/A     

FILLO/A     

FILLO/A     

FILLO/A     

 

C) A RENDA NETA PER CÁPITA FAMILIAR = X/Y =_______________€ (resultado de dividir a 

renda neta (x) entre o nº de membros da unidade familar (y). 

 

D) AUTODECLARACIÓN 

Marque a casilla correspondente: 

 

1. Aboamento de 0 € por día por renda familiar anual neta 
 per cápita inferior a 7.000 € 

 

2. Aboamento de 1 € por día de servizo por unha destas condicións:  



 

Unidades familiares cun único menor que curse 
ensinanza básica obrigatoria e/ou segundo ciclo de 
educación infantil.  

Renda anual neta per cápita 
de 7.000,01 a 8.000,00 €  

Unidades familiares con dous menores que cursen 
ensinanza básica obrigatoria e/ou segundo ciclo de 
educación infantil. 

Renda anual neta per cápita 
de 7.000,01 a 8.000,00 €  

Unidades familiares con tres ou máis menores que 
cursen ensinanza básica obrigatoria e/ou segundo 
ciclo de educación infantil.  

Renda anual neta per cápita 
igual ou superior a 7.000,01 € 

 

3. Aboamento de 2,50 € por día de servizo por unha destas condicións:  

Unidades familiares cun único menor que curse 
ensinanza básica obrigatoria e/ou segundo ciclo de 
educación infantil en idade escolar  

Renda anual neta per cápita de 
8.000,01 a 9.000,00 €  

Unidades familiares con dous menores que cursen 
ensinanza básica obrigatoria e/ou segundo ciclo de 
educación infantil  en idade escolar 

Renda anual neta per cápita de 
8.000,01 a 9.000,00 € 

 

4. Aboamento de 4,50 € por día de servizo por unha destas condicións:  

Unidades familiares cun único menor que curse 
ensinanza básica obrigatoria e/ou segundo ciclo de 
educación infantil.  

Renda anual neta per cápita 
igual ou superior a 9.000,01 €  

Unidades familiares con dous menores que cursen 
ensinanza básica obrigatoria e/ou segundo ciclo de 
educación infantil en idade escolar 

Renda anual neta per cápita 
igual ou superior a 9.000,01 €  

 

Declaramos baixo xuramento que os datos consignados aportados son certos e 
autorizamos á Consellería a consultar os datos de carácter persoal, de residencia e de 
renda que se precisen, a través da Plataforma de Intermediación de Datos e da Axencia 
Estatal de Administración Tributaria da Administración Xeral do Estado. 
 

En Ourense, a…………de..........................de 2022 
 

Sinatura do Declarante:   Sinatura do Cónxuxe:  

  

 Sinatura dos fillos maiores de idade: 

 

 

 



 

EXPLICACIÓNS PARA FACER A AUTODECLARACIÓN 

A renda neta per cápita familiar obterase como resultado de realizar os seguintes cálculos 
na declaración da renda do 2021: 

1. Sumarase a base impoñible xeral coa base impoñible do aforro. 

2. Deste resultado restarase a cota líquida resultante da autoliquidación. 

Segundo isto, a renda familiar para a autodeclaración é o resultado da facer as seguintes 
operacións coa renda 2021:  

                               casilla 435 + casilla 460 – casilla 595 

O resultado obtido dividirase polo número de membros que forman parte da unidade 
familiar.  

O concepto de unidade familiar será o definido na normativa do IRPF. 

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 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 
correspondentes a  retribucións dinerarias e  intereses e restar os importes das casiñas 
correspondentes a cotizacións seguridade social, retencións procedentes do traballo e  
retencións 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 do IRPF. Nestes supostos, os interesados deberán consignar os seus datos 
fiscais do mesmo xeito que no especificado no apartado anterior para os membros que 
non presentase declaración do IRPF. 
 
 
 

                           

 



 

 

COMEDOR ESCOLAR CEIP A PONTE – OURENSE 
FICHA DE DATOS 2022-2023 

 
 
DONA..................................................................................................nai/titora legal e 
DON....................................................................................................pai/titor legal do 
ALUMNO/A ..................................................................................do curso.................... 
TELÉFONO NAI:............................................TELÉFONO PAI:........................................... 
 

1. A hora de recollida do comedor escolar queda pendente das necesidades de organización 
do comedor e será comunicada cando esté organizado o mesmo según as quendas 
precisas en función das instrucións que se reciban.    

 
2. Ademáis dos seus pais ou titores legais, as PERSOAS AUTORIZADAS PARA RECOLLER AO 

ALUMNO/A á saída do comedor escolar son: 
 

a. ______________________________________DNI:________________ 
 

b. ______________________________________DNI:________________ 

 

c. ______________________________________DNI:________________ 

 

d. ______________________________________DNI:________________ 

3. AUTORIZO A SAIR SÓ/SOA DO COMEDOR ao meu fillo/a de 5º/6º de E. Primaria: 
 

NON 
SÍ 

 

4. Existe algún MOTIVO LEGAL QUE IMPIDA QUE ALGÚN DOS PROXENITORES POIDA 
RECOLLER ao alumno/a? (explicar e aportar documentación que o acredite) 

 
 

NON 
SÍ:................................................................................................................ 

 

5. Ten ALERXIA, INTOLERANCIA ALIMENTARIA, ENFERMIDADE CRÓNICA OU DIETA 
ESPECIAL? (explicar e achegar certificado médico actualizado que o acredite): 

 

NON 
SÍ:............................................................................................................. 

 
 

Ourense, a ____ de _______ de 20___ 
 

O pai/nai/titor legal, 
 
 
 

___________________________ 
Asinado: 
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