
INSTRUCCIÓNS PARA CUBRIR A SOLICITUDE DE COMEDOR ESCOLAR 
 
MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADES FAMILIAR 
1.- No caso de matrimonio: A unidade familiar está integrada polos cónxuxes non separados legalmente e, 
se os houber: 

a) Os fillos menores de idade (ver nota III), con excepción dos que, co consentimento dos pais, 
vivan independentemente destes. 
b) Os fillos maiores de idade (ver nota III) SÓ NO SEGUINTE CASO: 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). 
 
Polo tanto: 
I.- Calquera outra agrupación familiar, distinta das anteriores, no constitúe unidade familiar a efectos do 
IRPF. 
II.- Ninguén pode formar parte de dúas unidades familiares ao mesmo tempo. 
III.- O número de membros da unidade familiar realizarase atendendo á situación existente o día 31 de 
decembro de cada ano. Polo tanto, se un fillo cumprira 18 anos durante o ano, xa non formará parte da 
unidade familiar nese período impositivo. Tampouco formarán parte da unidade familiar o membro que 
falecera durante o período impositivo. 
IV.- Nas parellas de feito só un dos seus membros (pai ou nai) poden formar unidade familiar cos fillos que 
reúnan os requisitos anteriormente comentados (os supostos a) ou b) do apartado 1). O mesmo criterio é 
aplicable nos casos de separación ou divorcio con garda e custodia compartida. 
 
CÁLCULO DA RENDA NETA PER CÁPITA FAMILIAR E CUMPRIMENTACIÓN DA SOLICITUDE. 
Aos efectos de facilitar ás familias o cálculo do importe das tarifas polo uso do servizo de comedor escolar, 
incorpórase unha calculadora a través da páxina web da consellería dispoñible a través do link: 
https://www.edu.xunta.es/comedores/calculadora.jsp  
 
A renda neta per cápita familiar obterase como resultado de realizar os seguintes cálculos PARA TODOS OS 
MEMBROS QUE PERCIBAN INGRESOS NA UNIDADE FAMILIAR: 
 
1.a) Membros que en declaración individual ou conxunta  teñan a obriga de presentar declaración da renda 
do exercicio 2020:  Cálculo:   casiña 435 + casiña 460 – casiña 595 =  
1.b) Membros que non  teñan a obriga de presentar declaración da renda do exercicio 2020: No seus datos 

fiscais farán o cálculo:  casiña 0003 + casiña 0027 - casiña 0013 - casiña 0596 - casiña 0597=  
 

2) Sumaranse os importes obtidos nos apartados 1.a e 1.b para todos os membros que perciban ingresos na 
unidade  familiar , e o resultado  da suma  levarase  ao recadro  do apartado  A) RENDA  NETA  IRPF 2020  da 

primeira folla desta solicitude. 
 

3) Dividirase o resultado do apartado anterior entre o número de membros computables da unidade 
familiar (incluído o/a alumno/a), e levarase o resultado ao recadro do apartado C) RENDA NETA PER CÁPITA 
FAMILIAR da primeira folla desta solicitude. 
 

Segundo o resultado obtido no apartado 3, marque a casiña I, II, III ou IV das seguintes follas segundo lle 
corresponda. 
 

A solicitude deberá vir asinada polo declarante, o cónxuxe e os fillos maiores de idade. 
 
 




