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INSTRUCIÓNS PARA AS FAMILIAS DE USUARIOS DO COMEDOR ESCOLAR 

 

 Estimadas familias, a normativa sobre comedores, DECRETO 132/2013 

do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros 

docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con 

competencias en materia de educación, obríganos a aportar, por parte dos 

responsables dos alumnos e alumnas os modelos de autodeclaración de 

ingresos da unidade familiar para definir se se ten dereito á gratuidade total ou 

se se ten que pagar unha cantidade económica por parte das familias, 

dependendo dos seus ingresos. 

 Para calcular a cantidade a pagar, os pais/nais/titores/as legais dos/as 

alumnos/as dispoñen dunha calculadora na seguinte dirección web 

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

Deben de cubrirse nesta calculadora as cantidades que figuran nas 

casiñas da declaración da renda do ano 2016. Segundo o resultado desta 

calculadora procederase a cubrir o ANEXO VI DE AUTODECLARACIÓN E 

ESPECIFICACIÓNS que se atopa na páxina web do IES María Sarmiento 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmariasarmiento/ 

Hai que cubrir todos os apartados, imprimila, asinala polos pais e 

entregala na secretaría do centro, despois de realizar a matrícula do alumno ou 

alumna. A cantidade que figure na autodeclaración será a que a familia terá 

que pagar mensualmente á empresa adxudicataria do comedor, a finais de 

cada mes. 

A información sobre a normativa legal atópase no seguinte enlace 

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/10308 

 

En Viveiro a 19 de xuño de 2017 

 Un saúdo 

 A dirección 

https://www.edu.xunta.es/comedores/calculadora.jsp
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmariasarmiento/
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/10308
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INSTRUCIÓNS TRANSPORTE ESCOLAR CURSO 17/18 

 
 

As rutas que aparecen no modelo se solicitude son as previstas pola 

Xefatura Territorial para os servizos de transporte do vindeiro curso 2014/2015.  

 

Existe un impreso para solicitar a modificación de itinerarios que podedes 

tramitar a través do centro.  

 

O prazo de presentación de ditas solicitudes remata o 10 de xullo.  

 

Para solicitar dita modificación hai que ter en conta o seguinte:  

 

• Con carácter xeral, non se autorizan desviacións dos itinerarios de 

transporte escolar e/ou introdución de novas paradas en distancias 

inferiores a 2 km.  

 

• Terán dereito ao servizo de transporte escolar os alumnos de ESO que 

teñen os seus domicilios fóra do núcleo urbano no que estea situado o 

centro e, en calquera caso, a unha distancia do mesmo superior aos 2 

Km. (os alumnos que vivan a menos de 2 Km. Deberán solicitar unha 

autorización especial para cada curso escolar que se tramitará dende o 

centro escolar).  

 

Informamos que as paradas asignadas a cada alumno serán fixas para todo 

o curso, salvo cambios de domicilio (debidamente acreditado) ou incorporación 

de novos alumnos.  
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