
CENTRO EDUCATIVO:  CPI DE CRUZ DO SAR (BERGONDO)
      SOLICITUDE COMEDOR ESCOLAR 2019-2020

ANEXO II : MODELO DE AUTOLIQUIDACIÓN DO PREZO DO COMEDOR ESCOLAR E ESPECIFICACIÓNS

Entregar na Secretaría ata o lúns 2 de SETEMBRO de 2019 
Listaxes de admitidos   antes do inicio do curso na páxina web do centro   http://www.edu.xunta.gal/centros/cpicruzsar/

Os solicitantes non admitidos deberán esperar a que se haxa vacantes, logo de iniciarse o curso escolar 2019/2020.

ALUMNO (NOME E APELIDOS) ......................................................................................................................................................     

SOLICITA unha praza no comedor escolar do CPI de Cruz do Sar durante o curso 2019-2020.

PERÍODO DE USO DO COMEDOR SOLICITADO

□ CURSO COMPLETO:  SETEMBRO A XUÑO  □ PERÍODO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: OUTUBRO A MAIO

□ 
LÚNS

□
MARTES  

□
MÉRCORES

□ 
XOVES

□ 
VENRES

□ 
LÚNS

□ 
MARTES  

□
MÉRCORES

□ 
XOVES

□ 
VENRES

 A  INDICAR OS MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR (situación 31/12/2018)  Matrimonio non disolto e fillos
menores de 18 anos que cursen ensinanza básica obrigatoria e/ou segundo ciclo de educación infantil (a partir dos 3 anos) (Segundo  artigo 16 do

Decreto 132/2013, na unidade familiar non deberán figurar  fillos nacidos despois do 31/12/2018, nin os fillos maiores de 18 anos ou emancipados). Só se terán en conta
os fillos maiores de idade, cando xudicialmente se atopen suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada. 

PARENTESCO DNI APELIDOS NOME DATA NACEMENTO
DECLARANTE Sóamente os fillos

CÓNXUXE Sóamente os fillos

FILLO/A Fillos menores de 18 anos

FILLO/A Fillos menores de 18 anos

FILLO/A Fillos menores de 18 anos

 B   CALCULAR A RENDA PER CÁPITA DO ANO 2018 (Declaración do IRPF do presente ano 2019): 
De non presentar a declaración pode obter ditos datos do borrador que facilita a Axencia Tributaria AEAT, descartando a casiña 595.

                                                                                                                                                                                                

            Cálculo Renda per cápita familiar  ==       Casiña 435 + casiña 460 –  casiña 595      == 

                  IRPF  2018   do PAI e da NAI                                Nº membros unidade familiar                     
Matrimonio non disolto   e fillos menores dos 18 anos *                                  

 C   SINALAR PAGO COMEDOR ESCOLAR, segundo a renda per cápita 2018, e a situación familiar.

 0 €  por día de comedor              
SITUACIÓNS FAMILIARES:
- Unidades familiares con menores de 18 anos que cursen ensinanza obrigatoria ou 2º Ciclo E.infantil, cunha renda anual neta per cápita menor ou igual a 7.000,00 €  
- Alumnos que se atopen en situación de acollemento residencial ou familiar, acreditado documentalmente. non se terá en conta a renda da unidade familiar acolledora.
- Alumnos pertencentes a unidades familiares en situación socioeconómica de exclusión social certificada polos servizos sociais municipais ou autonómicos.
- Alumnos cun grado de discapacidade declarado igual ou superior ao 33%, acreditado documentalmente.
- Alumnos pertencentes a unidades familiares vítimas de terrorismo ou de violencia de xénero, acreditada documentalmente.

 1 €  por día de comedor          
SITUACIÓNS FAMILIARES:
- Unidades familiares con 1 ou 2 menores de 18 anos que cursen ensinanza obrigatoria ou 2º Ciclo E.infantil, cunha renda anual neta per cápita de 7.000,01 a 8.000,00 € 
- Unidades familiares con 3 ou MÁIS menores de 18 anos que cursen ensinanza obrigatoria ou 2º Ciclo E.infantil, cunha renda anual neta per cápita = ou > a 7.000,01 €

2,50 €  por día de comedor    
SITUACIÓNS FAMILIARES:
- Unidades familiares con 1 ou 2 menores que cursen ensinanza obrigatoria ou 2º Ciclo E.infantil, cunha renda anual neta per cápita entre 8.000,01 a 9.000,00 € 

4,50 €  por día de comedor     
SITUACIÓNS FAMILIARES:
- Unidades familiares con 1 ou 2 menores 18 anos que cursen ensinanza obrigatoria ou 2º Ciclo E.infantil, cunha renda anual neta per cápita = ou > a 9.000,01 €.
-  Alumnos escolarizados fora da área de influencia do seu domicilio. no 1º ANO DE MATRICULA aboarán 4,50€ e posteriormente nos seguintes anos académicos se
terá en conta a renda per cápita logo de efectuar o cálculo do apartado   B  xa que a partir  do seguinte curso,  consolídanse  nunha situación similar  á dos
escolarizados con carácter forzoso en centros distintos aos que lles correspondería por área de influencia.

Sinalar que as familias DEBERÁN COMUNICAR ao centro educativo a NON ASISTENCIA ao comedor antes das 10 da mañá do día que non
vaian a usar o servizo de comedor escolar. De non haber esa comunicación cobrarase o servizo do día e non se descontará posteriormente.

Os titores do alumno 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.

Bergondo,..........de..................................................de 2019
   Sinatura do PAI:                                                                             Sinatura da NAI:            

 ......................................... €



PUNTUALIZACIÓNS:   Puntos  a  ter  en  conta,  recollidos na  instrución  2/2019  da  Secretaría  Xeral  Técnica  da  Consellería  de  Cultura,  
Educación e O.U. Do 6 de xuño de 2019, sobre o funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2019-2020:

1. Uso do comedor escolar: 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 automáticamente baixa no servizo, agás causas debidamente xustificadas polos usuarios/as
ante a dirección do respectivo centro educativo.

2. Datos tributarios das familias: A Consellería, de conformidade co procedemento e consecuencias previstas na normativa tributaria aplicable,
de serén erroneos os datos da renda autodeclarados, xirará liquidacións aos obrigados ao pagamento de prezos públicos, nas que se efectuarán
correccións  dos importes  a  aboas.  A fin  de poder levar  a  cabo as actuacións  descritas,  a Consellería poderá facer  en todo momento as
comprobacións da renda que resulten necesarias. Estas comprobacións suporán, ademais da fixación de novos importes nos prezos públicos en
adiante, a execución de actuacións de compensación ou reclamación de débedas.

3. Diminución de ingresos  da unidade familiar durante 2019-2020: A Consellería poderá durante o curso escolar axustar os importes dos prezos
públicos de acordo coas novas situacións das rendas familiares netas per cápita, derivadas da diminución de ingresos que supoña o cambio do tramo de
rendas autodeclarado previamente, como consecuencia da acreditación de situacións de paro, de duración superior a 6 meses, de calquera membro da
unidade familiar. Este período de 6 meses deberá ser continuado e para os efectos de que se poida acreditar unha diminución de ingresos que supoña
un cambio no tramo autodeclarado será necesario presentar ante a dirección do centro educativo a seguinte documentación: Certificado do INEM que
acredita a situación de máis de 6 meses en paro. Resolución do INEM na que figure o importe que lle corresponde cobrar no ano 2019 polo subsidio de
desemprego, ou outra prestación, estimando os ingresos previsibles pendentes de cobro. Documento acreditativo dos ingresos dos restantes membros
da unidade familiar no exercicio 2019, estimando os ingresos previsible pendentes de cobro, a través das nóminas, así como xustificación de calquera
outro ingreso. Deberán facer unha nova Autodeclaración de Comedores en base a estes novos datos, e deducidas, no seu caso, as retencións por IRPF e
Seguridade Social.  Todo esto conlevará un novo tramo de pagamento do prezo público do comedor escolar ou manter o actual tramo de pagamento do
prezo público do comedor escolar.

4. Concepto de unidade familiar: En base ao disposto no artigo 16 do Decreto 132/2013, o concepto de unidade familiar é o definido na
normativa do imposto da Renda das persoas físicas. Aos efectos do IRPF existen 2 modalidades de unidade familiar:

-  MATRIMONIO,  unidade  familiar  integrada  polos  cónxuxes  non  separados  legalmente,  e  fillos  menores  (excepto  os  que  vivan
independentemente co consentimento dos pais) e fillos maiores de idade xudicialmente suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada,
polo que os maiores de 18 anos non se terán en conta. 
- EN AUSENCIA DE MATRIMONIO OU NOS CASOS DE SEPARACIÓN LEGAL , a unidade familiar integrada polo pai ou pola nai e a totalidade dos
fillos que convivan con este/a e reúnan os requisitos expostos no caso do matrimonio.  Polo tanto,  calquera unidade familiar distinta das
anteriores, non constitúe unidade familiar aos efectos do IRPF. Nas PARELLAS DE FEITO e nas SEPARACIÓNS ou DIVORCIOS CON CUSTODIA
COMPARTIDA só un dos membros (o pai ou a nai) pode formar unidade familiar cos fillos que reúnan os requisitos anteriormente comentados. 
- Non se terán en conta os fillos nacidos despois do 31 de decembro de 2018 nin os maiores de 18 anos ou emancipados.

5. En relación ao cálculo da renda per cápita familiar 2018:  

- Empreganse os datos declaración da renda ou IRPF do exercicio 2018.
- Sumarase a base impoñible xeral coa base impoñible de aforro --> Casiña 435 + Casiña 460 – Casiña 595 . Si hai obriga de presentar o IRPF,
restarase a casiña 595. pero si non tivo obriga de presentar a Declaración do IRPF, non se aplicará a casiña 595 (resultado da autoliquidación)
tomando os datos do Borrador do IRPF ou dos Certificado de imputacións.
- Para determinar a renda anual familiar, hai que SUMAR as anteriores rendas obtidas de TODAS as persoas que integran a unidade familiar e o
resultado DIVIDIRASE polo NÚMERO DE MEMBROS que forman parte da unidade familiar, segundo o exposto no anterior punto 4) 

                                           Casiña 435 + casiña 460 –  casiña 595        ==  Cálculo Renda per cápita familiar 
                                                   Nº membros unidade familiar                                 IRPF  2018   do PAI e da NAI 
                                                                                                                                Matrimonio non disolto e fillos menores dos 18 anos *                                  

6. Problemáticas relacionadas co cálculo da renda per cápita:

a) Unidades familiares nas que ambos cónxuxes, ou calquera outro integrante teñen a obriga de presentar a declaración anual do IRPF . Neste
caso, o importe da renda familiar resultará das sumas e restas sinaladas no apartado 5, que se obterán de cada declaración individual, ou ben, da declaración
conxunta, e o resultado dividirase polo número de membros que forman parte da unidade familiar, segundo o exposto no anterior punto 4)

b) Unidades familiares nas que só un dos cónxuxes 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    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).

c) Cando ambos cónxuxes non teñen obriga de presentar declaración da renda ou ben, cando o cónxuxe ou os cónxuxes non perciban 
renda ningunha suxeita a tributación no IRPF. Nestes supostos, os interesados deberán consignar do mesmo xeito que no especificado no apartado 
anterior para os membros que non presentasen declaración do IRPF.

7. Acceso ao servizo de comedor escolar por alumnado escolarizado en centros que non lles corresponde por área de influencia:   O alumnado
escolarizado en  centro distinto ao  que lle corresponda segundo a distribución das áreas  de influencia  establecidas  polos  titulares  das  Xefaturas
Territoriais da Consellería, por decisións de índole familiar ou persoal, non terá dereito ao comedor escolar. Excepcionalmente, sempre que existan
prazas libres no comedor escolar, dotadas economicamente e as condicións existentes, permitan a atención a estes usuarios excepcionais, a Secretaría
Xeral  Técnica da Consellería poderá autorizar para cada curso escolar a incorporación de alumnos escolarizados fora de área. Estas autorizacións
concederánse en precario e serán revogables se cambian as circunstancias que as xustifican ou se é preciso asignar as prazas a outro alumnado con
dereito preferente. Estes autorizados excepcionais, independentemente das circunstancias persoais e de renda familiar, aboarán o prezo público de
4,50€ por día de servizo. SINALAR que este alumnado a partir do 2º ano matriculado no centro escolar CONSOLÍDASE nunha situación similar
á dos alumnos escolarizados con carácter forzoso en centros distinto aos que lles corresponde por área de influencia, POLO QUE DEBERÁN
CÁLCULAR A RENDA SEGUNDO ÁS SÚAS CIRCUNSTANCIAS PERSOAIS (prezos de 0€ / 1€ / 2.50€ ou 4.50€)


