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PAGO DO SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR

O pagamento da carta de pago recibida do centro educativo, deberá ser aboada ata o

día 20 do mes no que reciben a dita carta de pago, prazo establecido na normativa

reguladora dos comedores escolares. Este pago, é requisito para continuar empregando

o servizo de comedor escolar no vindeiro mes.

LEMBRAR que  no  caso  de  NON ASISTENCIA  AO COMEDOR ESCOLAR e  aplicando  a

normativa  de  comedores,  as  familias  DEBEN  AVISAR,  COMO  MÁXIMO  NO  DÍA  DE

AUSENCIA AO COMEDOR, A SER POSIBLE ANTES DAS 10:20 DA MAÑÁ, para que non lles

sexa cobrado o día. 

1- ENTIDADE BANCARIA- Pagamento presencial nas entidades bancarias colaboradoras

DEBERÁN ACHEGAR UNHA COPIA mecanizada pola entidade bancaria, para xustificar o

pagamento, xa que non recibimos notificación da entidade bancaria. Poden achegar o

xustificante en papel ao centro educativo, ou remitir o documento en formato pdf ou jpeg

ao correo ceip.cabadavazquez@edu.xunta.gal

2- ABALAR WEB – Pagamento pola plataforma ABALAR 

Para poder acceder a este servizo electrónico, deben acceder a través dun navegador

WEB e deben dispoñer de CHAVE365, DNI electrónico ou dun CERTIFICADO DIXITAL da

Fábrica  Nacional  de  Moeda  e  Timbre  (FNMT).  O  acceso  efectúase  a  través  deste

enderezo, premendo no botón “ACCESO AOS SERVIZOS”. Sinalar que a APP de móbil non

dispoñe desta funcionalidade.

http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/

Nesta modalidade xa recibimos notificación e non é necesario achegar xustificante de

pago.

VÍDEO TITORIAL https://www.youtube.com/watch?v=PUMieQyfGhM

3- ATRIGA - Pagamento a través da Oficina Virtual Tributaria da Consellería de Facenda  

O acceso a esta modalidade de pago faise sen necesidade de ningún certificado dixital 

nin DNI electrónico, de xeito telemático, copiando os datos que figuran na carta de 

pago que se lles envía cada mes.
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https://ovt.atriga.gal/

Para empregar a aplicación ATRIGA da Consellería de Facenda, deberán activar a opción

do navegador Chrome ou Mozilla “Permitir POP-UPS ou ventás emerxentes”. O pago da 

taxa efectuase como segue:
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DEBERÁN ACHEGAR o xustificante PDF que xera a aplicación ao finalizar a operación,

para  xustificar  o  pagamento,  xa  que  non recibimos notificación  directa  de  ATRIGA.

Pregamos  que  acheguen  o  xustificante  PDF  ao  correo

ceip.cabadavazquez@edu.xunta.gal ou  tamén  poden  achegalo  impreso  ao centro

educativo. 
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