
 

SOLICITUDE COMEDOR ESCOLAR 
 

D/Dona………………………………………………………………………………….con D.N.I…………..…….……..  
E con domicilio en …………………………………….………………………………………………………………….. 
sendo pai/nai/representante legal do/a/os/as alumno/a/os/as matriculado/a neste Centro e que constan a 
continuación, SOLICITA que sexa/n admitido/a/os/as para o vindeiro curso escolar no comedor do Centro.  
 

A) DATOS DO ALUMNADO: Cubra os seguintes datos e marque cun “X” os días fixos da semana nos 
que o alumno/a/os/as fará/n uso do servizo de comedor durante todo o curso escolar (non se 
contemplan días eventuais ou cambios durante o curso escolar): 

 
CURSO APELIDOS E NOME ALERXIAS* L M MÉ XO V 

        
        
        
        

 

Observacións alerxias/intolerancias (adxuntar informe médico se non consta no Centro): Si / Non 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________. 
 

B) DOMICILIO FAMILIAR / LUGAR DE TRABALLO: Marca cun “X” o que corresponda: 

 O domicilio familiar está situado dentro da parroquia de Vincios e a máis de 2 km do centro escolar. 

 O domicilio familiar está situado dentro da parroquia de Vincios e a menos de 2 km do centro escolar. 

 O domicilio familiar está situado fóra da parroquia de Vincios. 

 O lugar de traballo está situado dentro da parroquia de Vincios. 
 

C) BAREMACIÓN: Para a selección de usuarios do comedor escolar, en caso de que haxa máis 
solicitudes que prazas, establécese a orde seguinte de preferencia, tendo en conta que, en caso de 
empate, terán prioridade os menores en idade sobre os maiores e que tamén terán prioridade aqueles 
alumnos/as que fagan un uso diario do comedor escolar fronte aos que non o fagan (marque os criterios 
que corresponda coa situación do alumnado): 

 1- Alumnado usuario do servizo de comedor no curso escolar anterior. 

 2- Alumnado usuario lexítimo do servizo do transporte escolar (usuarios de transporte que vivan na 
parroquia de Vincios a máis de 2 km do centro). Utilizaremos o certificado de empadroamento que consta 
no Centro. En caso de haber variacións entregarase un novo certificado no que figuren todos os membros 
da unidade familiar que convivan nel. A data de alta no domicilio debe ter unha antigüidade mínima dun 
ano. 

 3- Alumnado pertencente a unidades familiares que se atopen en situación socioeconómica de exclusión 
social (certificado dos Servizos Sociais Municipais) ou que teña unha discapacidade igual ou superior ao 
33% (certificado de discapacidade): usuario de comedor gratuíto. 

 4- Alumnado membro de familias numerosas, acreditado co correspondente título ou carné expedido para 
o efecto. 

 5- Alumnado fillo/a 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 de xeito alternativo, mediante a seguinte documentación: informe de vida 
laboral, expedido polo organismo laboral competente / Certificado da Unidade de persoal á que pertenza 
o empregado público / Certificación da empresa, xustificativa da duración de xornada e o horario de 
traballo / Certificación xustificativa de alta no IAE, e unha declaración responsable, sobre a vixencia da 
actividade económica, e o horario que require a actividade, para o caso de traballadores por conta propia. 



 6- Outro alumnado do centro: neste suposto inclúense ao resto do alumnado que non estea dentro dos 
anteriores apartados, incluído aos escolarizados fóra da área de influencia que lles correspondería 
(alumnado cuxo domicilio está situado fóra da área de influencia do Centro, é dicir, fóra da parroquia de 
Vincios). Terá prioridade: a)o alumnado da área de influencia, a continuación b)o alumnado no que o 
lugar de traballo do pai/nai/titor/a legal está dentro da área de influencia (entregar certificado da empresa) 
e, en último lugar, c)o alumnado de fóra da área de influencia. 
 

D) EMPRESA DE CATERING: Alimentación Saludable Gallega. 
 

E) HORARIOS: O horario do comedor será de 14h. a 16h. A partir das 15:15h. o alumnado xa poderá ser 
recollido. 

 

F) PREZOS: O prezo diario (gratuíto, 1€, 2,5€ ou 4,5€) dependerá da renda neta per cápita familiar (VER 
ANEXO II MODELO DE AUTODECLARACIÓN). 

 

G) REGULAMENTO: Existen unhas normas que regulan o funcionamento do comedor que se poden 
consultar na páxina web do Centro. Poden ser causa de baixa no servizo:  
 

- Non estar ao corrente dos pagos: non se poderá facer uso do comedor mentres non se regularicen os 
pagos pendentes.  

- Non asistir durante un mes de xeito continuado coa frecuencia solicitada agás causas debidamente 
xustificadas ante a Dirección. 

- Non comunicar en tres ocasións a súa ausencia, antes das 8:45h. do día que deba ter efecto por 
correo electrónico, poderá ocasionar ser suspendido pola Dirección do dereito ao uso do servizo 
durante 10 días. 

- Mal comportamento reiterado do alumnado. 
 

H) NÚMERO DE PRAZAS MÁXIMAS AUTORIZADAS E CONCEDIDAS: 66 prazas. 
 

I) DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR: 
 

- O impreso de solicitude cuberto e asinado xunto co Modelo de Autodeclaración (Anexo II) 
dispoñible na páxina web do Centro no apartado “Comedor Escolar”. 

- A documentación xustificativa correspondente para a selección e admisión.  
Enviarase unicamente por correo electrónico a ceip.serra.vincios@edu.xunta.gal 
indicando no asunto, "solicitude comedor + nome do alumno/a”. 
O alumnado pertencente a unidades familiares que se atopen en situación socioeconómica de exclusión 
social ou que teña unha discapacidade igual ou superior ao 33%, terán o comedor gratuíto e non 
cubrirán o Anexo II. 

    

J) PRAZOS: 
  

- Entrega de solicitudes, Anexo II e documentación xustificativa: do 26 de xuño ao 3 de xullo. 
- Publicación da listaxe provisional de admitidos na páxina web: antes do 15 de xullo.  
- Reclamacións: prazo de 5 días despois da publicación provisional 
- Publicación da listaxe definitiva de admitidos e reservas na páxina web: antes do 20 de xullo. 
- O Centro contestará ao correo recibido, facilitará un código a cada familia e publicará unha listaxe 

provisional/definitiva de admitidos na páxina web. 
 

K) ANULACIÓN DE MENÚS: A anulación do menú é unha medida excepcional. Débese anular coa 

maior antelación posible e sempre xustificando a ausencia. Realizarase antes das 8:45h. e 
unicamente por correo electrónico a ceip.serra.vincios@edu.xunta.gal indicando no asunto, 
"anulación comedor + nome do alumno/a”. 

 

L) PAGAMENTOS: Para aqueles comensais 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. 

 
A falsidade nalgún dos datos requiridos conlevará á perda do dereito á praza do comedor. 
 
Ante calquera dúbida, podedes consultar co Centro.  

 
Vincios, a …… de.............................de ……… 

 
 

 
Asdo. pai/nai/titor/a legal: 
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CENTRO EDUCATIVO: CEIP SERRA VINCIOS 
ANEXO II MODELO DE AUTODECLARACIÓN E ESPECIFICACIÓNS 

(*VER INSTRUCIÓNS) 
 
 
A) RENDA NETA IRPF EXERCICIO 2022 (DECLARACIÓN PRESENTADA NO 2023): 

 
casiña 435 + casiña 460 – casiña 595 = X 

 

X = IMPORTE CORRESPONDENTE   
 
 

B) MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR INCLUIDO/S O/S ALUMNO/S PARA O/S CAL/ES 
SOLICITA COMEDOR: número de membros = Y 

 

PARENTESCO DNI APELIDOS NOME 
DATA 

NACEMENTO 
DECLARANTE     
CÓNXUXE     
FILLO/A     
FILLO/A     
FILLO/A     
FILLO/A     
FILLO/A     
FILLO/A     

 
 
C) RENDA NETA PER CÁPITA FAMILIAR = X/Y (dividir) 
 

X/Y = IMPORTE CORRESPONDENTE   
 
 
D) AUTODECLARACIÓN: Marque unha das seguintes catro casiñas segundo corresponda 

 
D.1. Marque a casiña seguinte: 

 

ABOAMENTO DE 0 € POR DÍA DE SERVIZO (GRATUÍTO) (marcar) 

 
Se a súa unidade familiar e a renda obtida no apartado C) se atopa nalgún dos supostos 
previstos a continuación:  
 

Unidades familiares cun único menor que curse E. 
Primaria, ESO e/ou E. Infantil. 

Renda anual neta per cápita 
menor o igual a 7.000,00 €  

Unidades familiares con 2 menores que cursen E. 
Primaria, ESO e/ou E. Infantil. 

Renda anual neta per cápita 
menor o igual a 7.000,00 € 

Unidades familiares con 3 ou máis menores que 
cursen E. Primaria, ESO e/ou E. Infantil.  

Renda anual neta per cápita 
menor o igual a 7.000,00 € 
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D.2. Marque a casiña seguinte:  
 

ABOAMENTO DE 1 € POR DÍA DE SERVIZO (marcar) 

 
Se a súa unidade familiar e a renda obtida no apartado C) se atopa nalgún dos supostos 
previstos a continuación:  
 

Unidades familiares cun único menor que curse E. 
Primaria, ESO e/ou E. Infantil. 

Renda anual neta per cápita de 
7.000,01 a 8.000,00 €  

Unidades familiares con 2 menores que cursen E. 
Primaria, ESO e/ou E. Infantil. 

Renda anual neta per cápita de 
7.000,01 a 8.000,00 € 

Unidades familiares con 3 ou máis menores que 
cursen E. Primaria, ESO e/ou E. Infantil.  

Renda anual neta per cápita igual 
ou superior a 7.000,01 € 

 
D.3. Marque a casiña seguinte:  

 

ABOAMENTO DE 2,50 € POR DÍA DE SERVIZO (marcar) 

 
Se a súa unidade familiar e a renda obtida no apartado C) se atopa nalgún dos supostos 
previstos a continuación: 
 

Unidades familiares cun único menor que curse E. 
Primaria, ESO e/ou E. Infantil. 

Renda anual neta per cápita de 
8.000,01 a 9.000,00 € 

Unidades familiares con 2 menores que cursen E. 
Primaria, ESO e/ou E. Infantil. 

Renda anual neta per cápita de 
8.000,01 a 9.000,00 € 

 
D.4. Marque a casiña seguinte: 

 

ABOAMENTO DE 4,50 € POR DÍA DE SERVIZO (marcar) 

 
Se a súa unidade familiar e a renda obtida no apartado C) se atopa nalgún dos supostos 
previstos a continuación: 
 

Unidades familiares cun único menor que curse E. 
Primaria, ESO e/ou E. Infantil. 

Renda anual neta per cápita igual 
ou superior a 9.000,01 € 

Unidades familiares con 2 menores que cursen E. 
Primaria, ESO e/ou E. Infantil. 

Renda anual neta per cápita igual 
ou superior a 9.000,01 € 

 
Declaramos baixo xuramento ser certos os datos consignados e autorizamos 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. 
 

Vincios, a …… de.............................de 2023 
 
Sinatura do Declarante:  Sinatura do Cónxuxe: Sinatura dos fillos/as maiores de idade: 
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(*) INSTRUCIÓNS PARA O CÁLCULO DO IMPORTE DO SERVIZO DE COMEDOR 
ANEXO II MODELO DE AUTODECLARACIÓN 

 
A renda neta per cápita familiar obterase como resultado de realizar os seguintes cálculos en base á 
declaración da renda do exercicio 2022 (DECLARACIÓN PRESENTADA NO 2023): 
 
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:  
 

casiña 435 + casiña 460 – casiña 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 0003 (retribucións dinerarias) e 0027 (intereses) e restar os 
importes das casiñas 0013 (cotizacións seguridade social), 0596 (retencións 
procedentes do traballo) e 0597 (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.  

 
Para realizar o cálculo automático do importe do servizo do comedor podedes acceder á WEB 
“Calculadora simulación prezos comedores” facilitada pola Consellería de Educación: 
 

https://www.edu.xunta.gal/comedores/calculadora.jsp 
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