
 
 
Pola presente informámoslles que segundo a lexislación vixente, durante o Curso Escolar  2010/2011  
teñen dereito a comedor gratuíto os alumnos/as que estean nas seguintes situacións: 

1. Alumnado usuario  do transporte escolar da Consellería de Educación e O.U.. 
2. O alumnado  en situación socioeconómica moi desfavorable ou pertencente a un colectivo social 

ou étnico con dificultades de integración que demanden accións de especial protección. A 
acreditación realizarase mediante informe do traballador/a social do concello. 

3. O  alumnado pertencente a unidades familiares que acrediten  unha renda anual inferior á que se 
sinala seguidamente:  

Nº de membros da unidade familiar Renda neta anual – Renda familiar máxima 

Ata 3 membros Non superior a 3,5 veces o IPREM ; é dicir inferior a 22.365,45 €.  

 4 membros  Non superior a 4 veces o IPREM ; é dicir inferior a 25560,52 €. 
4. Para unidades familiares de máis de catro membros engadirase ao importe resultante dos limiares 

sinalados, tanto no tramo inferior como no superior, 3056 € por cada novo membro.  
5. O alumnado pertencente a unidades familiares que teñan recoñecida a condición de familia 

numerosa de categoría especial 
Teán  dereito a unha subvención do 50 %  no caso de: 

� Pertencer a  familia numerosa de categoría xeral (3 fillos). Será necesaria a presentación  
do título oficial de recoñecemento  de familia numerosa. 

� O  alumnado pertencente a unidades familiares que acrediten  unha renda anual 
comprendida entre os tramos seguintes: 

Nº de membros da unidade familiar Renda neta anual-        renda familiar mínima/ máxima 

Ata 3 membros Superior  a 3,5 veces e non superior a 5 veces o IPREM; é dicir 
superior a 22365,45 € e inferior a 31950,65 €.  

 4 membros  Superior a 4 veces  e non superior a 5,5 veces o IPREM; é dicir 
superior a 25560,52 € e inferior a 35145,71 €. 

Para unidades familiares de máis de catro membros, engadirase ao importe resultante dos 
umbrais sinalados nos apartados  anteriores, tanto no tramo inferior como no superior, 3056 € por cada 
novo membro. 

A renda anual acreditarase  mediante a presentación de copia da/s declaracións da renda 
correspondente ou certificado de ingresos da unidade familiar.A renda familiar virá sendo o resultado 
da suma das casiñas da declaración do IRPF (2009): casiña 450 + 452- 454 +457 +460- 461-741  

 
Se vostede está  nalgunha das situacións anteriores e quere que o seu fillo/a  utilice o servizo de 

comedor deberá entregar, ao titor/a do seu fillo/a, a solicitude que se xunta,  coa documentación 
xustificando a situación alegada. 
Para calquera dúbida ou aclaración chamen ao teléfono do centro: 982 400 442/ 609906524. 
     Monforte de Lemos, 15 de xuño de 2010 

A dirección  
      

CEIP DE MONFORTE   
Emilia Casas Baamonde, s/n   27400  MONFORTE  ( Lugo)   Teléfono e Fax.: 982   400 442      e - mail:ceip.monforte@edu.xunta.es  http://centros.edu.xunta.es/ceipdemonforte  



 
 

Solicitude de admisión no comedor 
D/Dª.: DNI 
Pai/nai/representante legal dos/as alumnos/oas: 
 Curso:  
 Curso: 
 Curso: 
 NON SOLICITA  comedor escolar durante o curso 2010-2011 
 
  SÍ SOLICITA comedor escolar durante o curso 2010-2011 

 
GRATUITO (Marque o que proceda) 

 1 Alumno/a de tte. escolar Parada:  
 2 Situación económica moi desfavorable ou pertencente a un colectivo social ou 

étnico con dificultades de integración que demanden accións de especial 
protección. 

 3.1 Renda económica (familia 3 membros) inferior  a  22.365,45 €. 
 3.2 Renda económica (familia 4 membros) inferior a 25560,52  €. 
 4 Familia numerosa de categoría especial. 
  

SUBVENCIÓN DO 50 % (Marque o que proceda)  
 4 Familia  numerosa categoría xeral. 
 5.1 Renda económica comprendida entre 22365,45 € e inferior a 31950,65 €. € 

(familia 3 membros). 
 6.2 Renda económica comprendida entre € (familia 4 membros). 

SEN DEREITO A SUBVENCIÓN 
 7 Non beneficiario de ningún tipo de subvención. 
  

DOCUMENTACIÓN QUE ACHEGA: 
 Informe orixinal do traballador/a social do Concello.  
 Fotocopia da declaración da renda do ano 2009. 
 Título oficial de recoñecemento de familia numerosa: categoría especial/xeral 
 
 
     Monforte de Lemos, …  de  xuño de 2010. 
 
 
 
 
 
     Asdo.: …………………………….. 
 
 
 
SRA. DIRECTORA DO CEIP DE MONFORTE DE LEMOS (COLEXIO NOVO)  

CEIP DE MONFORTE   
Emilia Casas Baamonde, s/n   27400  MONFORTE  ( Lugo)   Teléfono e Fax.: 982   400 442      e - mail:ceip.monforte@edu.xunta.es  http://centros.edu.xunta.es/ceipdemonforte  


