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NOTA INFORMATIVA
PARA OS USUARIOS DO COMEDOR DO VINDEIRO CURSO 2021-22
Prezadas familias:
Segundo a instrución 3/2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade
do 1 de xuño, sobre o funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2021-22,
elabórase a seguinte nota informativa.
Durante os meses de xuño e xullo do ano en curso os centros reunirán e ordenarán as solicitudes de comedor
correspondentes ao alumnado escolarizado no curso 2021-2022, de xeito que, de existir máis solicitudes que
prazas autorizadas no comedor escolar, o Consello Escolar, no marco establecido polo artigo 4 do Decreto
132/2013, revisará e baremará a totalidade das ditas solicitudes, avaliándoas, segundo dispón o artigo 7.5 da
Orde do 21 de febreiro de 2007, de acordo coa seguinte orde de preferencia:
1. Alumnado usuario do servizo do comedor no curso escolar anterior.
2. Alumnado usuario lexítimo do servizo de transporte escolar.
3. Alumnado pertencente a unidades familiares que se atopen en situación socioeconómica de exclusión social ou
que teña unha discapacidade igual ou superior ao 33%.
4. Alumnado membro de familias numerosas, acreditado co correspondente título ou carné expedido para o efecto.
5. Alumnado fillo de pais e nais, titores legais ou acolledores familiares, traballadores ambos os dous con
incompatibilidade dos seus horarios laborais co horario de saída do seu fillo/a ao mediodía, acreditada
documentalmente.
6. Outro alumnado do centro. Neste suposto atópanse os escolarizados fóra da área de influencia que lles
corresponde.
7. Persoal docente e non docente que preste servizos no centro e non colabore nos labores de atención e apoio
ao alumnado.
Os usuarios/as do servizo de comedor escolar que durante o prazo dun mes de xeito continuado non fagan
uso do citado servizo coa frecuencia solicitada, causarán automaticamente baixa no servizo, agás causas
debidamente xustificadas polos usuarios/as ante a dirección do respectivo centro educativo.

Os usuarios/as do servizo de comedor escolar que en tres ocasións non comuniquen a súa ausencia, antes
das 9.45 horas do día que deba ter efecto, poderán ser suspendidos pola Dirección do dereito ao uso do
servizo durante 10 días.
Todas as familias dos comensais admitidos terán que entregar no Centro o modelo de autodeclaración e
especificacións, cuberto conforme ás circunstancias de cada unidade familiar.
No modelo aparecen as instrucións para o cálculo da RENDA NETA PER CÁPITA FAMILIAR, utilizando o
documento da declaración correspondente ao exercicio fiscal 2020, anterior ao presente ano, e conseguintemente,
determinarán a contía da tarifa que lles corresponde aboar.
A sinatura da autodeclaración autoriza á Consellería a consultar os datos de carácter persoal, de residencia e de
renda que se precisen, a través da Plataforma de Intermediación de Datos e da Axencia Estatal de Administración
Tributaria da Administración Xeral do Estado. No caso de non autorizar á Administración Educativa á
comprobación dos datos sinalados na autodeclaración, os solicitantes deberán acreditalos ante o Consello Escolar
mediante a presentación do documento acreditativo da declaración do IRPF ou da certificación da Axencia
Tributaria de ingresos da persoa que non presentase a declaración do IRPF, correspondentes en ambos dous
casos á renda neta per cápita familiar do exercicio fiscal do 2020, anterior ao presente ano.
Os pagamentos (para aqueles/as que lles corresponda) faranse mensualmente, na conta indicada pola empresa
adxudicataria do servizo, nos dez primeiros días de cada mes. O incumprimento do pago impedirá a utilización do
comedor no mes seguinte por parte do usuario.
Usuarios gratuitos do servizo de comedor
As condicións para ser usuario gratuito do comedor son as seguintes:


Alumnado pertencente a unidades familiares que se atopen en situación socioeconómica de exclusión social

certificada polos servizos sociais autonómicos ou municipais correspondentes.


Alumnado que se atope en situación de acollemento residencial ou familiar.



Alumnado cun grao de discapacidade declarado igual ou superior ao 33%.



Alumnado pertencente a unidades familiares vítimas do terrorismo ou de violencia de xénero acreditada

documentalmente.


Alumnado pertencente a unidades familiares cunha renda familiar anual neta per cápita inferior a 7.000€.



Os coidadores, educadores e auxiliares de enfermería que, durante o xantar e os períodos de tempo

anterior e posterior a este atendan aos alumnos de educación especial, no tempo de desempeño efectivo do seu
traballo no comedor escolar.


O persoal funcionario e laboral da Xunta de Galicia destinado nos centros de ensino con responsabilidades

na organización dos comedores escolares ou no coidado dos alumnos comensais, durante os días de asistencia
efectiva ao comedor.
Documentación obrigatoria a presentar
No caso de autorizar á Consellería a consultar os datos de carácter persoal, de residencia e de renda que se
precisen:


Modelo de autodeclaración e especificacións cuberta e asinada.

No caso de non autorizar:


Presentación do documento acreditativo da declaración do IRPF ou da certificación da Axencia Tributaria

de ingresos da persoa que non presentase a declaración do IRPF, correspondentes en ambos dous casos á renda
neta per cápita familiar do exercicio fiscal do 2020, anterior ao presente ano.
A renda neta per cápita familiar obterase como resultado de realizar os seguintes cálculos en base á declaración
da renda do exercicio 2020:
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:
casilla 435 + casilla 460 – casilla 595

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.
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 que non presentou declaración do IRPF,
segundo os seus datos fiscais que deberá para realizar o cálculo dos seus ingresos, sumar os importes
das casiñas correspondentes a (retribucións dinerarias) e (intereses) e restar os importes das casiñas
correspondentes a (cotizacións seguridade social), (retencións procedentes do traballo) e (retencións
procedentes do capital mobiliario).

-Cando ambos cónxuxes perciban rendas pero non teñan a obriga de presentar declaración da renda
ou ben cando o cónxuxe ou os cónxuxes non perciban renda ningunha suxeita a tributación do IRPF.
Nestes supostos, os interesados deberán consignar os seus datos fiscais do mesmo xeito que no
especificado no apartado anterior para os membros que non presentase declaración do IRPF.

Medidas de protección e seguridade: protocolo covid-19

- Os centros educativos manteranse abertos durante todo o curso escolar asegurando os servizos de
comedor, así como apoio lectivo a menores con necesidades educativas especiais o pertencentes a
familias socialmente vulnerables, sempre e cando a situación epidemiolóxica o permita, en base as
indicacións das autoridades sanitarias.

-Será obrigatorio o uso de máscara para o alumnado excepto no momento específico da alimentación,
incluíndo o tempo de agarda ata o inicio do servizo e o período entre os distintos pratos.

-Na medida do posible, o alumnado sentarase no comedor agrupado por aulas, de xeito que se
manteña a continuidade do grupo de pertenza, específicamente manteranse os Grupos Colaborativos e
Grupos de Convivencia Estable (GCE) conformados durante o horario lectivo. O alumnado ocupará
sempre o mesmo sitio. Será necesario o rexistro dos lugares que ocupan cada un dos/as nenos/as, co
obxectivo de facilitar a localización dos contactos en caso de gromos

-O alumnado que conforme grupos colaborativos ou grupos estables de convivencia no ensino infantil e
no de primaria pode comer agrupado sen requisitos de distancia. Os grupos separaranse entre si de
forma xenérica por 1,5 metros ou ben separaranse con mamparas.

-Aquel alumnado que non constitúa GCE estará separado, de forma xenérica, por 1,5 metros de

distancia sentados en oblicuo ou ben separaranse por mamparas.

-Cando se utilicen mamparas estas terán altura suficiente e de, cando menos 0,60cm cando se sitúen
sobre o mesado.

-Cando con ningunha das combinacións previstas no apartado anterior sexa suficiente para garantir o
servizo, as medidas a adoptar nos comedores por orde de prioridade ou combinadas, serán as
seguintes:

-Utilizar espazos colindantes ao comedor con mobiliario do que dispón os centros de xeito que se
cumpran os requisitos previstos nos puntos anteriores.
-Aumentar o número de quendas para reducir o aforo do comedor en cada momento da comida. As
quendas estableceranse (incluíndo a flexibilización da última hora de horario lectivo) en función da
capacidade horaria do transporte escolar, e do persoal dispoñible para atender aos comensais que
será o adecuado á rateo dos comensais que coman en cada quenda.
-Os locais utilizados no servizo de comedor ventilaranse con ventilación cruzada cando menos 15
minutos antes e 15 minutos despois de cada quenda. As portas permanecerán abertas e se as
circunstancias meteorolóxicas o permiten manterase unha mínima ventilación cruzada durante todo o
servizo.

Prazo entrega
Para axilizar a tramitación da documentación, rógase ás familias que realicen a entrega antes do 9 de xullo.
Ante calquera dúbida poñerse en contacto co centro.
Reciban un cordial saúdo.

O equipo directivo

