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INSTRUCIÓNS PARA SOLICITAR PRAZA DE USUARIO DE COMEDOR PARA O CURSO 2022-2023. 
 

Seguindo o disposto na Instrución 3/2022 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, 

Universidade e Formación Profesional do 1 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de 

xestión indirecta publicada con data do 28 de xuño, informamos que se abre o prazo para solicitar prazas 

de comedor para o vindeiro curso 2022-2023. 

O prazo comeza o día 29 de xuño e prolongarase ata o 8 de xullo. 

Teñen que solicitar praza todos/as aqueles/as interesados en usar o comedor escolar para o xantar do 

mediodía, incluso os que xa estaban facendo uso del con praza de usuario/a no curso 2021-2022. 

 
Ten dereito a usar o comedor todo o alumnado da zona de influencia do centro escolar, tanto por 

domicilio como por lugar de traballo dos pais/nais. Quedan excluídos/as deste dereito os que obtivesen 

praza voluntariamente no centro sen ser este o seu centro de referencia agás que xa leven un ano de 

antigüidade escolarizados/as no mesmo. No caso de haber vacantes tería dereito o resto do alumnado. 

1- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

1. Folla de solicitude debidamente cuberta e asinada pola persoa solicitante. (Entregarase no centro) 

2. Anexo II - Autodeclaración para o cálculo da renda per cápita e computo da unidade familiar, 

asinada polos dous proxenitores no caso que ambos formen unha unidade familiar. 

(Entregarase no centro) 

3. Certificado do Padrón Municipal expedido para o efecto cunha antigüidade mínima dun ano onde 

consten todos os membros da unidade familiar. Non terán que traelo o alumnado de nova 

incorporación, nin os usuarios do comedor con praza no curso 2021-2022. 

 

AUTODECLARACIÓN. Anexo II 

A renda neta per cápita familiar obterase como resultado de realizar os seguintes cálculos en 

base á declaración da renda do exercicio 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 os efectos da autodeclaración é o resultado da facer as 

seguintes operacións coa declaración do IRPF: 

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, en base ao disposto no artigo 
16 do Decreto 132/2013. 
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2- EXENTOS DE PRESENTAR A AUTODECLARACIÓN. 
 

1- Os alumnos que cursen a ensinanza básica e o segundo ciclo de educación infantil pertencentes a 

unidades familiares que se atopen en situación socioeconómica de exclusión social certificada polos 

servizos sociais autonómicos ou municipais correspondentes. 

2- Os alumnos que cursen a ensinanza básica e o segundo ciclo de educación infantil que se atopen en 

situación de acollemento residencial ou familiar. 

3- Os alumnos que cursen a ensinanza básica e o segundo ciclo de educación infantil cun grado de 

discapacidade declarado igual ou superior ao 33%. 

4- Os alumnos que cursen a ensinanza básica e o segundo ciclo de educación infantil pertencentes a 

unidades familiares vítimas de terrorismo ou de violencia de xénero acreditada documentalmente. 

3- DOCUMENTACIÓN PARA XUSTIFICAR OS PUNTOS ALEGADOS. 
 

Todas as circunstancias teñen que ser demostradas documentalmente e para iso hai que aportar orixinal 

e copia para compulsa. 

- Exclusión Social: Certificado do concello. 

- Familia numerosa: carnet expedido para tal fin. Fotocopia e orixinal para compulsa. 
 

- Minusvalía igual ou superior ao 33%- Certificado expedido polo organismo correspondente. Fotocopia 

e orixinal para compulsa. 

- Terrorismo ou violencia de xénero: Acreditado polo servizo correspondente. Fotocopia e orixinal para 

o seu cotexo. 

- Incompatibilidade horaria de ambos os dous proxenitores: Mediante certificación da empresa ou 

xefe de persoal correspondente. Tal e como consta no punto 4 da solicitude. 

4- OUTRAS INFORMACIÓNS IMPORTANTES. 

 Prazas de usuarios para o curso 2022-2023 : 143 ( 145 coa coidadora e a directora)

 Pérdese a praza de usuario/a por non facer uso do comedor no período dun mes coa frecuencia 

solicitada.

 Pérdese o dereito a usar o comedor por un período de 10 días se en tres ocasións non se fai 

uso do mesmo e non se avisa á directora (mediante correo electrónico ao centro ou 

chamada telefónica ao centro antes das 9:30 h.

 A listaxe de prazas provisionais de admitidos publicarase no centro (non na páxina web 

pola protección de datos) o día 11 de xullo.

 Haberá cinco días hábiles de reclamación contra a adxudicación provisional.

 A listaxe definitiva publicarase o 18 de xullo. Contra ela so cabe recurso de alzada ante a 

Xefatura Territorial.

A Directora. 
Asdo: Ana Ayala Rodríguez 


