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SOLICITUDE DE COMEDOR PARA O CURSO 2021-2022 
(para ALUMNADO DO CENTRO QUE NON TIVERA PRAZA CONCEDIDA O CURSO 20-21) 

              
 
ALUMNO/A...............................................................................CURSO 2021/22..................... 
NAI............................................................................................MÓBIL......................... .........
PAI.............................................................................................MÓBIL................................ .. 
DOMICILIO (según Padrón Municipal)............................................................................................... 
IRMÁ/N USUARIA/O DO COMEDOR  no curso 2020/2021( (nome e curso):............................................................... 
 

SOLICITA  PRAZA DE COMEDOR ESCOLAR en MODALIDADE de FIXO 
 (praza de luns a venres durante todo o curso) 

 

DOCUMENTOS (Sinalar cunha cruz os que se presentan e presentar os orixinais e fotocopias 
para compulsar): 
 

• SÓ PARA ALUMNADO NOVO NO CENTRO NO CURSO 2021-2022: 
Para acreditar que pertence á zona do colexio polo domicilio familiar: Certificado do 
Padrón Municipal no que figuren todos os membros da unidade familiar que conviven 
nel, cunha antigüidade mínima dun ano da data de alta no domicilio, agás 
circunstancias debidamente xustificadas, e expedido no ano 2021. 
Para acreditar que convive con outros familiares, certificación expedida polo Concello 
de Ourense a partir de informes da Policía Local. 
Para acreditar situación de acollemento: fotocopia da resolución da xefatura 
territorial. 
Para acreditar pertencer á zona polo domicilio de traballo e non polo domicilio 
familiar: 

▪ Traballador por conta allea: documento expedido polo empregador/a, copia 
do contrato de traballo e copia dos documentos RLC e RNT. 

▪ Traballador por conta propia: alta censual inicial na Axencia Tributaria e 
modificacións posteriores e altas na Seguridade Social. 

▪ Funcionarios/as: certificación da súa xefatura de persoal. 
 

 

• PARA TODOS OS SOLICITANTES, no caso de que proceda: 
Certificación de situación socioeconómica de exclusión social, emitida polos servizos 
sociais.                              
Acreditación de vítima de violencia de xénero, terrorismo ou situación acollemento 
familiar. 
Certificación de discapacidade do alumno/a igual ou superior ao 33%. 
Título ou carné de familia numerosa. 
Para acreditar a incompatibilidade dos horarios laborais de ámbolos dous (pai e nai), 
co horario de saída do seu fillo/a ao mediodía, certificados orixinais, con selo e 
sinatura: 

▪ Se é traballador por conta allea: certificación da empresa da duración da 
xornada e o horario de traballo. 

▪ Se é traballador por conta propia: certificación de alta no IAE e declaración 
responsable sobre vixencia da actividade económica e o horario. 

▪ Se é funcionario: certificado da Unidade de persoal á que pertenza ou 
informe de vida laboral. 
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Xustificación  de presentar só a documentación correspondente a  un dos pais. 
IMPRESO DE AUTODECLARACIÓN (ANEXO II) SEGÚN DATOS DO EXERCICIO FISCAL 
2020. 
MARCAR SE NON TEÑEN QUE FACER AUTODECLARACIÓN por estar nun destes casos: 
situación socioeconómica de exclusión social, acollemento residencial ou familiar, 
discapacidade igual ou superior ao 33% do alumno/a, vítimas de terrorismo ou de 
violencia de xénero, certificado en todos os casos.   
 No caso de NON autorizar á Administración á comprobación telemática dos datos, 
aportar: 

▪ IRPF 2020 ou 
▪ Certificación da Axencia Tributaria de ingresos da persoa que non 

presentase o IRPF       

   

En Ourense, a ........de .................. de 2021. 
 
Asinado: 
A nai:       O pai: 
 
 
 

 

CLÁUSULA DE SALVAGARDA: Este procedemento de reserva de praza está suxeto aos 
posibles cambios derivados da situación producida polo Covid-19 e das instrucións que en 
materia de protección e seguridade poidan producirse. De producirse modificacións, serán 
comunicadas puntualmente.  

 
 

XUSTIFICANTE DE SOLICITUDE DE COMEDOR ESCOLAR – CURSO 2021-2022 
 

NOME E APELIDOS DO ALUMNO/A ....................................................................................... 
CURSO NO QUE ESTARÁ NO 2021-2022.................................................................................  
En Ourense, a .......... de ......................... de 2021.     
                             

  Selo do Centro                                                                   Asinado: 
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