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ANEXO II MODELO DE AUTODECLARACIÓN E ESPECIFICACIÓNS
NOME DO CENTRO EDUCATIVO: CEIP XOAQUÍN LORIGA (cod. 36004149)
A) RENDA NETA IRPF 2019:
casiña 435 + casiña 460 – casiña 595 = X

................................ €

B) MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR:
número de membros = Y
........................ membros

PARENTESCO

DNI

APELIDOS

NOME

DATA DE NACEMENTO

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

c)

A RENDA NETA PER CÁPITA FAMILIAR = X/Y
..................... €
………….membros

……………… €/per cápita

D) AUTODECLARACIÓN
 Marque a casiña seguinte
Abono de 0 € por día de servizo
se a súa unidade familiar ou a renda obtida no apartado C) se atopa nalgún dos supostos previstos a continuación
Unidades familiares con Renda anual per cápita menor o igual a 7.000,0 €
Unidades familiares en situación socioeconómica de exclusión social, certificada polos Servizos Sociais.
Alumnado con grao de discapacidade declarado igual ou superior ao 33%.
Os alumnos/as pertencentes a unidades familiares vítimas de terrorismo ou violencia de xénero acreditada
documentalmente.
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 Marque a casiña seguinte
Abono de 1 € por día de servizo
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 en idade escolar

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

Unidades familiares con dous menores en idade escolar

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

Unidades familiares con tres ou máis menores en idade
escolar

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

 Marque a casiña seguinte
Abono de 2,50 € por día de servizo
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 en idade escolar

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

Unidades familiares con dous menores en idade escolar

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

 Marque a casiña seguinte
Abono de 4,5 € por día de servizo
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 en idade escolar

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

Unidades familiares con dous menores en idade escolar

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.
...........................................,...de..........................de 2020

Sinatura do Declarante:

Sinatura do Cónxuxe:

Sinatura dos fillo/as maiores de idade:
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INDICACIÓNS PARA CUBRIR A AUTODECLARACIÓN DE COMEDOR E DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
 O modelo de autodeclaración teñen que cubrilo segundo os datos da declaración da renda do 2019.
 No apartado A) calcúlase a renda neta segundo as casiñas que se indican no modelo. Deben realizar os
cálculos e anotar o resultado no impreso.
 ENTREGARÁN: AUTODECLARACIÓN, COPIA DA DECLARACIÓN DA RENDA 2019 E/OU CERTIFICADO DE
IMPUTACIÓNS (os/as que non fagan declaración) E CERTIFICADO DE CONVIVENCIA ( novas solicitudes)
Posibles situacións familiares:
Cando tod@s os
integrantes da unidade
familiar presentan a
declaración anual do IRPF.

casiña 435 + casiña 460 – casiña 595 = X
(de todos os membros)

Cando só un dos membros
da unidade familiar ten
obriga de presentar a
declaración anual do IRPF.

casiña 435 + casiña 460 – casiña 595 = X1
(dos membros que fan a declaración)

(casiñas 0003 + 0027) – (0013 + 0596 + 0597) = X2
(dos datos fiscais dos membros que non fan a declaración)
X1 + X2 = X

Cando ningún dos
membros da unidade
familiar ten obriga de
presentar a declaración
anual do IRPF.

(casiñas 0003 + 0027) – (0013 + 0596 + 0597) = X
(dos datos fiscais dos membros que non fan a declaración)

 No apartado B) os membros da unidade familiar.
Aos efectos do IRPF, existen dúas modalidades de unidade familiar:
1.- No caso de matrimonio: A unidade familiar está integrada polos cónxuxes non separados legalmente e, se os houber:
a) Os fillos menores, con excepción dos que, co consentimento dos pais, vivan independentemente destes.
b) Os fillos maiores de idade incapacitados xudicialmente suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
2.- En ausencia de matrimonio ou nos casos de separación legal: A unidade familiar está integrada polo pai ou pola nai e a totalidade
dos fillos que convivan co pai ou coa nai e reúnan os requisitos da modalidade anterior (os supostos a) ou b) do apartado 1).

 No apartado C) divídese o resultado da renda (X) entre o número de membros (Y)
 No apartado D) márcase a casiña que corresponda, segundo o resultado obtido no cálculo da renda per
cápita ou a situación particular de cada unidade familiar.
 Prazo de entrega desta documentación: antes do 10 de setembro de 2020
Toda esta información poden completala consultando INSTRUCIÓN 2/2019, DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA
DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL, DO 16 DE XUÑO, SOBRE FUNCIONAMENTO DOS COMEDORES ESCOLARES
DE XESTIÓN DIRECTA NO CURSO ESCOLAR 2020-2021 ou

dentro do apartado servizos educativos complementarios na
páxina web do noso centro https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipxoaquinloriga/.
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ACLARACIÓNS SOBRE O COMEDOR ESCOLAR PARA O ALUMNADO
Segundo se desprende da INSTRUCIÓN 2/2019, DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓNPROFESIONAL, DO 16 DE XUÑO, SOBRE FUNCIONAMENTO
DOSCOMEDORES ESCOLARES DE XESTIÓN DIRECTA NO CURSOESCOLAR 2020-2021, son usuarios lexítimos
de comedor:
-

O alumnado escolarizado no centro que lle corresponda segundo a distribución das áreas de
influencia establecidas polos titulares das Xefaturas Territoriais da Consellería ou contar cun
ditame ou comunicación de escolarización forzosa emitido pola Administración Educativa.

* Considerarase como domicilio familiar o habitual de residencia das/os representantes legais do
alumnado ou, se é o caso, o das alumnas e alumnos menores de idade que co consentimento dos pais
vivan en domicilios distintos dos daqueles.
* Cando os representantes legais do alumnado vivan en domicilios diferentes, considerase como domicilio
familiar o daquel con quen este conviva.
*O domicilio familiar acreditarase mediante certificado do padrón municipal no que figuren todos os
membros da unidade familiar que conviven nel. A data de alta no concreto domicilio deberá ter unha
antigüidade mínima dun ano respecto ao inicio do procedemento de admisión ao comedor, agás
circunstancias debidamente xustificadas. Así mesmo, o certificado deberá estar expedido dentro do ano
natural ao que corresponda o proceso de admisión.
*Con carácter excepcional, poderá considerarse como domicilio familiar o de outras/os familiares cos que
efectivamente conviva a alumna ou alumno, sempre que esa convivencia real se probe mediante
certificación expedida para tal efecto polo concello, a partir dos informes da Policía Local ou da Garda
Civil.
RESUMO PARA NOVAS SOLICITUDES DE COMEDOR
ALUMNADO DA ZONA DE INFLUENCIA
ALUMNADO DE FÓRA DA ZONA DE INFLUENCIA
Anzo, Bendoiro, Busto, Cristimil, Losón, Madriñán,
Meixome, Noceda, Prado e Santiso
 TEÑEN DEREITO A USAR O COMEDOR
 TEÑEN DEREITO A USAR O COMEDOR
SEMPRE QUE HAXA PRAZAS DE SOBRA EN
SITUACIÓN
DE
PRECARIO,
PREVIA
AUTORIZACIÓN
POLA
XEFATURA
TERRITORRIAL.
 ABOARÁN A CONTÍA CORRESPONDENTE EN
 ABOANDO OS PREZOS PÚBLICOS (4,50€)
FUNCIÓN DA RENDA PER CÁPITA
 TEÑEN QUE ENTREGAR CUBERTA A
 As citadas autorizacións concederanse en
AUTODECLARACIÓN.
precario e serán revogables se cambian as
circunstancias que as xustifican ou se é
preciso asignar as prazas a outro alumnado
cun dereito preferente
 DEBEN
ACREDITAR
O
DOMICILIO
 DEBEN
ACREDITAR
O
DOMICILIO
MEDIANTE
UN
CERTIFICADO
DE
MEDIANTE
UN
CERTIFICADO
DE
CONVIVENCIA
CONVIVENCIA
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SELECCIÓN DE USUARIOS
NO CASO de existiren máis solicitudes que prazas autorizadas no comedor escolar, o Consello Escolar, de
conformidade co esixido 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 21/02/2007, de acordo coa seguinte orde
de preferencia:
1. Alumnado usuario do servizo de comedor no curso escolar anterior, salvo que variase substancialmente o
criterio polo cal fose admitido.
2.Alumnado usuario lexítimo do servizo do transporte escolar, nos termos establecidos na instrución 2/2019,
da secretaría xeral técnica da consellería de educación, universidade e formación profesional, do 16 de xuño,
sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2020-2021
3.Alumnado pertencente a unidades familiares que se atopen ensituación socioeconómica de exclusión social
ou que teña unha discapacidade igual ou superior ao 33%, certificadas polos servizos sociais ou municipais
correspondentes.
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, de xeito alternativo, mediante a seguinte documentación: informe de vida laboral,
expedido polo organismo laboral competente, ou 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, eunha 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 aos escolarizados voluntariamente 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.

*Excepcionalmente, sempre que existan no comedor escolar prazas libres dotadas economicamente e as
condicións existentes de instalacións, persoal de cociña e colaboradores na atención dos alumnos comensais
o permitan sen requirir o seu aumento, a Secretaría Xeral Técnica da Consellería poderá autorizar para cada
curso escolar a incorporación de alumnos escolarizados fora de área. As citadas autorizacións concederanse
en precario e serán revogables se cambian as circunstancias que as xustifican ou se é preciso asignar as
prazas a outro alumnado cun dereito preferente. Segundo establece a disposición adicional prim eira do
Decreto 132/2013, estes autorizados excepcionais, con independencia das súas circunstancias persoais e de
renda familiar, terán que aboar, en concepto de prezo público a cantidade de 4,50 € por día de servizo

