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AXUDAS COMEDOR ESCOLAR XESTIÓN DIRECTA COMO 

CONSECUENCIA DO COVID-19 

  

(ORDE do 27 de marzo 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas de 

carácter directo as familias do alumnado beneficiario de bolsas de comedor escolar nos 

centros públicos non universitarios xestionados pola Consellería de Educación, Universidade 

e Formación Profesional, durante a situación de suspensión do servizo de comedor como 

consecuencia do COVID-19 con levantamento dos prazos de suspensión do procedemento)  

 

 

  

1. OBXECTO.  

A presente orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas as 

familias do alumnado que ostenta a condición de gratuíto e do que por renda familiar resulta 

pagador dun euro nos centros educativos públicos non universitarios xestionados pola 

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que imparten os niveis de 

ensinanza básica obrigatoria no segundo ciclo de educación infantil, en educación primaria e 

no ensino secundario obrigatorio.  

  

BENEFICIARIOS: Familias que cumpran os requisitos económicos subliñados 

anteriormente, familias que durante o curso escolar 2019/2020 pagan 0€ ou 1€ polo 

comedor escolar.  
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2. IMPORTE DAS AXUDAS.  

As axudas económicas previstas consisten nunha compensación do custo diario do menú 

por comensal, entendido como o servizo de comida ao mediodía, e polos días de lectivos de 

suspensión da prestación do servizo como consecuencia das medidas adoptadas pola 

pandemia do COVID-19.  

Determínase que o prezo máximo a satisfacer en concepto de compensación por materias 

primas é de dous euros e cincuenta céntimos (2,50 €) no casos de gratuidade total e de un 

euro e cincuenta céntimos (1,50 €) nos casos de gratuidade que teñen a obriga de satisfacer 

un euro (1 €) pola prestación do servizo.  

  

3. TEMPORALIDADE.  

Esta orde compensará os días lectivos correspondentes aos primeiros 14 días naturais de 

suspensión acordados polo Consello da Xunta, que para os efectos educativos comezaron o 

día 16 de marzo e que totalizan 9 días lectivos. Inclúe tamén os 15 días de prórroga 

autorizados polo Congreso dos Deputados e que rematarían ás 00.00 do día 12 de abril e que 

se corresponden con 2 días lectivos de marzo e 3 días lectivos do mes de abril ata o comezo 

das vacacións de Semana Santa. Eventualmente, para o caso dunha ulterior prórroga do 

estado de alarma calcúlanse os 14 días lectivos ata o 1 de maio de 2020.  

  

- Marzo: dende o día 16 ata o 31 (11 días lectivos). 

- Abril: dende o día 1 ao 3 (3 días lectivos). 

- Prórroga: si se prolonga outros 15 días cubriría (soamente días lectivos) ata o 1 

de maio (este non incluído por ser festivo). 
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4. PAGAMENTO. 

O primeiro período de libramento correspondérase cos días lectivos afectados pola 

suspensión da actividade educativa na primeira a e segunda prórroga de emerxencia sanitaria 

e alarma. O segundo libramento correspondérase cos días lectivos afectados por unha 

eventual terceira prórroga, no caso de que finalmente se adoptase tal medida.  

  

1º pagamento: polo período de marzo e de abril ata a Semana Santa   

2º pagamento: si se prorroga unha situación de alarma ata o 1 de maio.  

  

 

5. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.  

Prazo de presentación: dende o día 31 de marzo ata o 6 de abril (ambos inclusive). 

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do 

formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, 

(https://sede.xunta.gal). Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos 

mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, 

incluído o sistema de usuario e clave Chave 365 https://sede.xunta.gal/tramites-e-

servizos/chave365. 

 

As familias que acrediten dificultades para formalizar a solicitude por medios electrónicos 

poderán solicitar que o equipo directivo do centro educativo no que se escolarizan as súas 

fillas/os colaboren na formalización da solicitude.  

https://sede.xunta.gal/portada
https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365
https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365
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As familias que non dispoñan de identificación (FNMT ou Chave 365) enviarán os seguintes 

datos ao correo do centro  cpi.cabo.area@edu.xunta.gal, identificando no asunto AXUDA 

COMEDOR COVID-19, antes do xoves 2 de abril (inclusive).  

  

- Nome do pai/nai e o DNI. 

- Nome do alumno/a.  

- Número da conta bancaria onde se aboará a axuda. 

  

6. TRANSPARENCIA E BO GOBERNO. 

De conformidade co artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo 

goberno, e co artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a Consellería 

de Educación, Universidade e Formación Profesional non exixirá publicar na súa páxina web 

oficial a relación das persoas beneficiarias e o importe das axudas concedidas.   

  

7. RESOLUCIÓN E PAGAMENTO.  

O prazo máximo para resolver será de 10 días dende a data de finalización do prazo de 

presentación de solicitudes. O pagamento das compensacións realizarase logo da resolución 

das mesmas nun prazo máximo de 5 días.  

  

 

Atentamente, 

Isabel Pereira Iglesias. 

Directora do CPI plurilingüe Cabo da Area. Laxe. 


