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En breve abrirá o prazo para solicitar ADMISIÓN NO COMEDOR ESCOLAR para o vindeiro 

curso académico 2022-2023, previsiblemente e como en anos anteriores, será a finais do 

mes de xuño. 

 

Dende o centro recomendamos ler estas INSTRUCCIÓNS E ACLARACIÓNS con atención 

e ir preparando a documentación a presentar posto que non se recollerá, salvo causa 

debidamente xustificada documentalmente, ningunha solicitude fóra do prazo establecido. 

 

A documentación, tanto a solicitude de admisión como a que acredite as diversas 

casuísticas alegadas, debe entregarse dunha única vez; non se recollerá aqueloutra que 

se desexe adxuntar a posteriori, salvo no prazo de alegacións. Únicamente se poderá 

entregar impresa no centro, nos prazos e horarios que se vos comunicarán chegado o 

momento. 

 

O comedor é un servizo complementario ao que ten dereito de acceso todo o alumnado do 

centro, sempre e cando cumpra as condicións establecidas pola normativa publicada ao 

respecto. Cando hai máis solicitudes ca prazas, da comezo un procedemento de 

baremación no que se ordean as solicitudes atendendo aos criterios de selección 

publicados pola Consellaría de Educación na normativa ao respecto. Esta baremación 

realizarase atendendo exclusivamente ao contido literal da documentación aportada, a cal 

debe ter o formato adecuado e a validez legal requirida. 

 

Ter sido usuario do comedor con anterioridade non garantiza ter un posto no mesmo en 

sucesivos cursos escolares. Exércese este dereito sempre e cando a condición pola que 

se accedeu ao mesmo non variase sustancialmente dende a convocatoria anterior, polo cal 

hai que presentar a documentación correspondente ao respecto cada ano que se solicite 

praza de comedor.  
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_______________________________________________________________________________________ 

 

Un alumno ou alumna que obtivera praza de comedor no curso 2021-2022 e, 

posteriormente renunciara á mesma, non se considera como antigo usuario; a súa solicitude 

de admisión para o curso 2022-2023 cursarase como se fora a primeira vez. 

 

É un procedemento que se realiza anualmente, para o cal hai que presentar documentación 

acreditativa correspondente ás diferentes casuísticas. O centro non pode aportar 

documentación para este procedemento aínda que se presentara no mesmo con 

anterioridade; é responsabilidade das familias aportar de novo toda a documentación que 

considere que se debe ter en conta para a valoración da praza de comedor dos seus fillos 

e/ou fillas. 

 

Para o alumnado usuario lexítimo do transporte escolar soamente hai que presentar a 

solicitude de admisión no comedor escolar. Non é preciso que se aporte documentación 

acreditativa das condicións laborais dos proxenitores. Considérase usuarios lexítimos a 

aqueles cuxo domicilio familiar se sitúe a unha distancia superior a 2 km do centro segundo 

o itinerario máis directo. 

 

A condición familiar de situación socioeconómica desfavorecida ou de exclusión social, 

debe acreditarse mediante certificación expedida por parte dos Servizos Sociais do 

Concello, e que este documento non teña unha antigüidade superior a 3 meses. 

 

A certificación de discapacidade a ter en conta á hora de solicitar praza no comedor escolar 

refírese á do alumno ou alumna solicitante; non se teñen en conta as dos proxenitores ou 

calquera outro membro da unidade familiar. Esta condición deberase acreditar mediante o 

certificado oficial correspondente, sendo imprescindible que éste estea en vixencia. 

 

A condición de familia numerosa deberá acreditarse mediante o título oficial 

correspondente, sendo imprescindible que éste estea en vixencia. 
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Para xustificar a imcompatibilidade horaria dos proxenitores traballadores por conta allea, 

débese aportar un certificado de empresa, no que figure o horario no que na actualidade o 

traballador/a desempeña as súas funcións na mesma. Considérase incompatibilidade 

horaria, que o traballador ou traballadora estea no seu posto de traballo no momento no 

que o seu fillo ou filla saia do centro escolar ou que, o devandito horario non dea marxe 

suficiente para recollelos (non é o mesmo rematar a xornada laboral ás 14:00h. en Ferrol 

que en As Pontes, por exemplo). As xornadas partidas, non se consideran incompatibles 

se durante o período do mediodía dan marxe suficiente para recoller aos nenos/as á hora 

da saída do centro. Os horarios por turnos rotativos, aínda que soamente un destes turnos 

supuxera imposibilidade para recoller aos nenos, sí se consideran como incompatibilidade. 

 

Os traballadores autónomos ou autónomas ademáis de xustificar esta condición mediante 

o certificado de alta no IAE, deben adxuntar unha declaración responsable, na que o 

traballador ou traballadora dea conta da vixencia da súa actividade económica ademais do 

horario no que desempeña a mesma. Sen esta declaración responsable non se considerá 

válida a xustificación como autónomo/a. 

 

A xustificación da incompatibilidade horaria entenderase de forma literal se o seu contido 

aporta información sobre o comezo e fin do contrato na empresa. Se apunta que o 

traballador ou traballadora remata o seu contrato antes do comezo do curso, entenderase 

que o devandito traballador non ten incompatibilidade horaria para recoller ao seu filla ou 

filla no centro á saída do mesmo. Se esta situación cambiara dende o momento da 

presentación da solicitude, deberase presentar a nova documentación cando se abra o 

prazo de alegacións logo da publicación da listaxe provisional de admitidos. Desta maneira 

poderase proceder a reelaborar as listaxes definitivas tendo en conta as novas condicións 

de traballo.  

 

As persoas que acrediten a súa situación de desemprego con documentación do INEM, 

non teñen incompatibilidade horaria para recoller aos seus fillos/as no centro. Ao igual que 

no caso anterior, se esta condición cambiara dende a presentación da solicitude, deberase 

presentar durante o prazo de alegacións a documentación acreditativa para telo en conta á 

hora de elaborar as listaxes definitivas. 



_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

No impreso de autodeclaración de prezos públicos calcularase a renda per cápita familiar 

a partires da declaración de IRPF presentada para o exercicio fiscal 2021. Poden darse 

diferentes casos: 

• Se os dous cónxuxes, ou calquer outro integrante da unidade familiar, teñen obriga 

de presentar a declaración de IRPF, faranse as sumas e restas correspondentes ás 

casiñas indicadas en ambas declaracións, sumaranse os resultados e a continuación 

dividirase a cantidade obtida entre o número de membros computables da unidade 

familiar. 

• Se ambos cónxuxes perciben rendas pero soamente un deles ten obriga de 

presentar a declaración de IRPF. Neste caso, o cónxuxe que está obrigado a facer 

a declaración calculará o importe da súa renda tal como se indica no apartado 

anterior. E o cónxuxe que non ten obriga, calcularaa da seguinte maneira segundo 

os seus datos fiscais: retribucións dinerarias + intereses – cotizacións seguridade 

social – retencións procedentes do traballo – retencións procedentes do capital 

mobiliario. Obtidos estes datos en ambas rendas, sumaranse e dividirase o resultado 

entre o número de membros da unidade familiar. 

• Se, pese a percibir rendas, ningún dos cónxuxes ten obriga de presentar declaración, 

calcularanse ambas rendas, como se indica no apartado anterior para o cónxuxe que 

non ten obriga, sumaranse os resultados e dividiranse entre o número de membros 

da unidade familiar. 

 

En calquera caso, este impreso debe estar asinado por ambos proxenitores, ademais de 

polos fillos maiores de idade non emancipados de ser o caso, independientemente de quen 

presentara ou non a declaración do ano 2021; agás en casos de divorcio legal. 

 

Ante calquera dúbida ao respecto da solicitude de praza de comedor para o vindeiro curso, 

quedamos á vosa disposición. 

 

Un saúdo. 

 

Eva María Blanco Bermúdez 

Directora do CEIPP A Magdalena 


