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SOLICITUDE DE PRAZA NO COMEDOR ESCOLAR PARA O CURSO 2018/2019 
 

Don/Dona ______________________________________________________________________________ 

pai/nai/titor legal do/a alumno/a ___________________________________________________________ 

que no curso 2018/19 realizará os estudos de: 

 Educación Primaria Curso ________     Educación Infantil Curso ________ 

SOLICITA unha praza no comedor escolar do CEIP "Nicolás del Río" de Cedeira 

 

A) Documentación acreditativa das situacións alegadas: (orixinal e copia) 

 

 Alumnado usuario do servizo de comedor no curso escolar anterior, salvo q variase substancialmente 

o criterio polo cal foi admitido 

 Alumnado usuario lexítimo do servizo de transporte escolar 

 Alumnado pertencente a unidades familiares en situación socioeconómica de exclusión social 

(certificadas polos servizos sociais autonómicos ou municipais correspondentes), que teña unha 

discapacidade igual ou superior ao 33% (certificada polo órgano competente) ou en acollemento ou 

tutelado pola Xunta de Galicia ou outra administración pública. 

 Alumnado membro de familias numerosas: acreditado co título ou carné de familia numerosa 

 Alumnado fillo de pais e nais, titores legais ou acolledores familiares traballadores ambos os dous 

con incompatibilidade acreditada documentalmente dos seus horarios laborais co horario de saída do 

seu fillo/a ao mediodía: 

 Traballadores por conta allea: Certificación do horario expedido pola empresa, contrato 

de traballo e vida laboral 

 Traballadores por conta propia:  

o Declaración xurada do horario laboral 

o Altas censuais ante Axencia Estatal de Administración Tributaria e as 

modificacións posteriores 

o Altas na Tesourería da Seguridade Social 

o E vida laboral 

 Funcionarios: Certificación expedida polas xefaturas de persoal 

 Outro alumnado do centro (neste suposto están os escolarizados voluntariamente fóra da área de 

influencia que lle corresponde) 

 

B) Domicilio Familiar e datos de contacto: 

 

ENDEREZO COMPLETO: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CONCELLO: ___________________ CÓDIGO POSTAL: ___________  PROVINCIA: ___________________ 

 

TELÉFONO 1: ___________________ TELÉFONO 2: _________________________ 

 

 

Nº de membros da unidade familiar: _____ 

 

Menores en idade escolar (Infantil, Primaria ou ESO): ______ 

 

En Cedeira, a ......... de ......... .............. de 2018 

 

 

Asdo: (O solicitante) 
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Autorización saídas do comedor escolar 

 

 
Don/Dona ______________________________________________________________ 

pai/nai/titor legal do/a alumno/a _____________________________________________ 

do curso _______ de Educación __________________ , grupo _____, 

 

 

O solicitante comprométese a recoller ao alumno/a ou autoriza ao mesmo/a a abandonar o recinto 

escolar: 

 Saída: sobre as 14:45 recoller ao alumno (remate do xantar) 

 Saída: sobre as 14:50 utiliza transporte escolar (remate do xantar) Só os que teñan parada 

asignada ás 15:00 h 

 Saída: ás 16h (coincidindo co inicio das actividades extraescolares) 

 

Os días: 

 Todos os días (de luns a venres) 

 Algúns días___________________________________________ 

 

Observacións: 

 

 

 

 

 

 

O comportamento inadecuado durante o tempo de utilización da praza solicitada levará implícita 

a perda temporal ou definitiva do disfrute da mesma. 

 

Se o alumno/a padecese algunha alerxia alimentaria, deberá comunicarse á dirección do centro e 

acreditarse documentalmente mediante certificación médica. 

 

Os usuarios do servizo de comedor escolar que en 3 ocasións non comuniquen a súa ausencia antes 

das 9:45h do día que deba ter efecto, poderán ser suspendidos pola Dirección do dereito ao uso do 

servizo durante 10 días. 

 

 

Lugar e data ___________________, ___ de _____________ de 20____ 

 

 

 

 

Asdo: ………………………………………….. 

(pai, nai ou titor legal) 
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NOTA INFORMATIVA DA UNIDADE FAMILIAR E DA 

AUTODECLARACIÓN PARA OS DATOS DA RENTA 
 

 

Concepto de unidade familiar: situación a 31 de decembro de 2017 

Segundo a Instrución 1/2018 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria terase en conta para o concepto da unidade 

familiar o establecido na normativa do imposto da renda das persoas físicas (Decreto 

132/2013). Hai dúas modalidades de unidade familiar: 

1. No caso de matrimonio: a unidade familiar serán pai, nai, fillos menores de 18 

anos ou maiores incapacitados xudicialmente 

2. En ausencia de matrimonio ou nos casos de separación legal 

(independentemente da custodia compartida): formarán a unidade familiar o pai 

ou a nai e a totalidade dos fillos que convivan (segundo o establecido 

anteriormente) 

Nas parellas de feito so un dos seus membros (nai ou nai) poden formar unidade 

familiar cos fillos (equipárese a ausencia de matrimonio) 

 

Autodeclaración dos datos da renda exercicio 2017: renda presentada neste ano 2018 

(para tomar como referencia os datos a 31 de decembro de 2017)  

 

Terán que entregar a autodeclaración asinada todos aqueles pais que están obrigados ao 

pagamento dos prezos públicos do comedor escolar e aqueles que son usuarios gratuítos 

do servizo por ter unha renda familiar anual neta per cápita inferior a 7.000 € 

 

O resto de pais que se atopen nalgún dos seguintes supostos, e polo tanto será usuarios 

gratuítos do servizo de comedor, non terán que presentar a autodeclaración asinada: 

1. Os que pertenzan a familias en situación socioeconómica de exclusión social 

certificada polos servizos socias 

2. Os que se atopen en acollemento residencial ou familiar 

3. Os que teñan discapacidade igual ou superior ao 33% 

4. Os que pertenzan a familias vítimas de terrorismo ou de violencia de xénero 

 

Importante para facer o cálculo da renda: os que fagan declaración terán que 

calcular o importe así: casiñas 415+435-557 (de cada un dos proxenitores no caso de 

matrimonio que a fagan por separado) 

 

Nos casos en que so un dos proxenitores faga a declaración o  calculo será a suma 

dos dous: importe resultante do que fai a declaración (415+435-557) mais o importe 

resultante do que non fai declaración  en base aos datos fiscais (casiña 0002 retrib. 

Dinerarias +0025 intereses -0012 cotización seg. Soc. -0558 retención traballo -0559 

retención capital mobiliario) 

 

Nos casos en que ningún dos proxenitores faga a declaración terán que sacar os datos 

fiscais e facer o cálculo anterior (0002+0025-0012-0558-0559). 

 

 


