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PREZOS PÚBLICOS DO SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR 

IMPORTANTE 

A Consellería aínda non procedeu á publicación das instrucións que regularán o servizo de comedor 
para o vindeiro curso.  A información que se recolle a continuación é referida ás instrucións publicadas para o 
curso 2011-2012 

Se nas instrucións que deberá publicar a Secretaría Xeral da Consellería houbera modificación nas condicións 
para a bonificación do prezo público no servizo de comedor, informarase aos interesados quedando estes 
obrigados a cumprilas e/ou achegar a documentación complementaria que se lles requira. 

1. Suxeitos obrigados ao pagamento dos prezos públicos  

-Os pais, nais ou titores legais, en nome e por conta do alumnado usuario do comedor, salvo que teñan dereito á 
gratuidade total do servizo.  

2. Contía dos prezos públicos  

O alumnado e as restantes persoas usuarias do comedor escolar aboarán unha cantidade de 3,15 €* por día de 
servizo, ou de 1,57 €* por día de servizo, nos supostos de bonificación do 50% do prezo público, á que haberá 
que sumarlle a que se derive da actualización correspondente do IPC do mes de xuño de 2012. 

*Pendente confirmación nas instrucións para o curso 2012-2013 

3. Bonificacións dos prezos públicos  

3.1. Terán dereito ao uso gratuíto do servizo os seguintes usuarios:  

a) O alumnado usuario do transporte escolar, salvo que teña servizo de transporte ao mediodía.  

b) O alumnado en situación socioeconómica moi desfavorable ou pertencente a colectivos sociais ou étnicos con 
dificultades de integración que demanden accións de especial protección. Esta circunstancia acreditarase 
mediante informe do traballador/a social do concello respectivo.  

c) O persoal funcionario e laboral, docente ou non docente, e as nais e pais e titores legais que actúen como 
colaboradores no comedor escolar, nos termos previstos nos artigos 8, 9 e 10 da orde do 21/02/2007. O uso 
gratuíto do servizo limitarase, exclusivamente, aos días de desenvolvemento efectivo do labor de atención ao 
alumnado. 

d) O persoal laboral de cociña e os coidadores/as de educación especial cando asistan aos nenos/as no tempo 
do comedor.  

e) O alumnado pertencente a unidades familiares que acrediten unha renda anual inferior á que se sinala 
seguidamente*:  
Número de membros da unidade familiar  Renda neta anual  Renda familiar máxima  

Ata 3 membros  Non superior a 3,5 veces o IPREM  22.365,45 €  

4 membros  Non superior a 4 veces o IPREM 25.560,52 € 

*Cantidades pendentes de confirmación nas instrucións para o curso 2012-2013. 

Para unidades familiares de máis de catro membros engadirase ao importe resultante dos limiares sinalados, 
tanto no tramo inferior como no superior, 3.056€ por cada novo membro.  

g) O alumnado pertencente a unidades familiares que teñan recoñecida a condición de familia numerosa de 
categoría especial.  

3.2. Terán dereito a unha bonificación do 50% do prezo público, os seguintes usuarios:  

a) O alumnado pertencente a unidades familiares que teñan recoñecida a condición de familias numerosas de 
categoría xeral.  

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



Núm. de membros 
da unidade familiar 

Renda neta anual Renda 
familiar míni. 

Renda familiar 
máxima 

Ata 3 membros  Superior a 3,5 veces e non superior a 5 veces o IPREM  22.365,45 €  31.950,65 €  

4 membros  Superior a 4 veces e non superior a 5,5 veces o IPREM  25.560,52 €  35.145,71 €  

*Cantidades pendentes de confirmación nas instrucións para o curso 2012-2013. 

Para unidades familiares de máis de catro membros engadirase ao importe resultante dos limiares sinalados, 
tanto no tramo inferior como no superior, 3.056€ por cada novo membro.  

 

4. Concepto de unidade familiar  

O concepto de unidade familiar será o definido na normativa do IRPF, se ben equipárase á condición dos 
cónxuxes calquera outra situación análoga de convivencia, que deberá ser acreditada mediante a 
correspondente certificación do concello.  

5. Obtención da renda familiar  

A renda familiar obterase por agregación das rendas do exercicio anterior a aquel no que comece o curso 
escolar de cada un dos membros da unidade familiar, que se calcularán do modo seguinte:  

1. Sumarase a base impoñible xeral coa base impoñible do aforro, excluíndose os saldos netos negativos de 
ganancias e perdas patrimoniais correspondentes aos exercicios anteriores.  

2. Deste resultado restarase a cota líquida resultante da autoliquidación.  

Segundo isto, a renda familiar viría sendo o resultado da suma das casiñas da declaración do IRPF:  

casiña 450 + casiña 452 – casiña 454 + casiña 457 + casiña 460 – casiña 461– casiña 741  

Tamén podería calcularse mediante a suma das seguintes casiñas:  

casiña 455 + casiña 451 + casiña 453 + casiña 465 + casiña 458 – casiña 741  

3. Para determinar a renda dos membros computables que obteñan ingresos propios e non presentasen 
declaración polo IRPF, seguirase o procedemento descrito no punto primeiro e do resultado obtido restaranse os 
pagamentos á conta efectuados.  

Aclaracións para determinar correctamente a renda anual familiar  

Para determinar a renda anual familiar hai que sumar as rendas obtidas por todas as persoas que integran a 
unidade familiar. Nesta operación poden presentarse varias situacións:  

-Unidades familiares nas que ambos cónxuxes, ou calquera outro integrante dela, perciben rendas e teñen a 
obriga de presentar a declaración anual do IRPF. Neste caso, o importe da renda familiar resultará das sumas e 
restas das casiñas indicadas, que se obterán de cada declaración, se foron presentadas individualmente -que é 
o habitual- ou ben, da declaración conxunta.  

-Unidades familiares nas que ambos cónxuxes perciben rendas pero só un deles ten a obriga de presentar a 
declaración. Neste caso, a obtención do importe da renda familiar resultará das sumas e restas das casiñas 
indicadas, para o membro da unidade que presentase declaración do IRPF máis o importe que resulte, para o 
outro integrante da unidade familiar, do certificado de imputacións do IRPF expedido pola AEAT, no que conste 
que non presentou declaración e os datos dos que dispón a axencia.  

-Cando ambos cónxuxes perciban rendas pero non teñan obriga de presentar declaración da renda ou ben 
cando o cónxuxe ou os cónxuxes non perciban renda ningunha suxeita a tributación no IRPF. Neste supostos, os 
interesados deberán presentar o certificado de imputacións do IRPF da AEAT acreditativo de non ter presentado 
declaración do IRPF e os datos dos que dispón axencia.  

6. Acreditación da renda anual familiar  

A renda anual familiar acreditarase, ante o consello escolar, mediante a presentación da copia certificada 
pola Administración tributaria da última declaración do IRPF ou da última certificación de ingresos da 
persoa que non presentase a declaración do IRPF.  



A tal efecto, se no momento da confección das listas provisionais de admitidos ao comedor só se puidera aportar 
a declaración ou certificación do 2010, no posterior trámite de alegacións, previo á aprobación das listas 
definitivas de admitidos, poderase aportar as correspondentes ao 2011.  

7. Pagamento dos prezos públicos  

O pagamento mensual dos prezos públicos pola utilización do comedor escolar producirase nos cinco 
primeiros días do mes seguinte ao da prestación do servizo. O importe que os usuarios deberán aboar 
resultará de multiplicar o prezo que corresponda polo número efectivo de días de uso do comedor cada mes. Os 
usuarios deberán comunicarlle aos centros de ensino os días que non vaian facer uso do comedor 
cunha antelación mínima dun día. No noso centro hai un impreso na conserxería que se debrá cubrir e asinar 
para solicitar o desconto dos días que non se asiste ao comedor. 

8. Procedemento ordinario de pagamento dos prezos públicos  

Ao comezo de cada mes o centro remitirá ás familias os impresos de liquidación do mes anterior. As familias 
deberán ingresar os importes nos cinco primeiros días dese mes, conservarán os xustificantes do 
“pagamento para o interesado”, presentando no centro, nos 10 primeiros días de cada mes, o 
xustificante de “pagamento para a Administración” debidamente validado pola entidade de depósito, 
para os efectos de complementar as posteriores comprobacións que deban efectuarse.  

Igualmente, as persoas interesadas poderán utilizar a oficina virtual tributaria 
(http://www.conselleriadefacenda.es/web/portal/confeccion-impresos ) e realizar os pagamentos de xeito 
telemático.  

10. Consecuencias da falta de pagamento dos prezos públicos  

Os incumprimentos no pagamento dos prezos públicos de cada mes impedirán a utilización ao mes 
seguinte do comedor escolar, mentres non se proceda á oportuna regularización dos pagamentos, para a cal 
contarase cun prazo máximo de 2 meses.  

Os centros apartarán do uso do comedor aos usuarios que no período de recollida dos impresos de 
pagamento non entreguen o xustificante para a Administración e mentres non acrediten o 
correspondente ingreso. 
 

Sada a 7 de xuño de 2012. 
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