
 

 
 
 

CENTRO EDUCATIVO: CEIP ANTONIO INSUA BERMÚDEZ-VILALBA 

 
ANEXO II MODELO DE AUTODECLARACIÓN E ESPECIFICACIÓNS 

 

A) RENDA NETA IRPF 2013: 
 

casiña 361 + casiña 363 – casiña 365 + casiña 368 + casiña 371– casiña 511 = X 

X = ________________ 
 

B) MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR INCLUIDO/S O/S ALUMNO/S PARA O/S CAL /ES SOLICITA COMEDOR: 
número de membros = Y 
 

PARENTESCO DNI APELIDOS NOME DATA NACEMENTO 

DECLARANTE     

CÓNXUXE     

FILLO/A     

FILLO/A     

FILLO/A     

FILLO/A     

FILLO/A     

FILLO/A     
 

C) A RENDA NETA PER CÁPITA FAMILIAR = X/Y 

X/Y = ________________ 
 

D) AUTODECLARACIÓN 

 Marque a casiña seguinte  
Aboamento de 0 € 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 menor o 
igual a 7.000,0 €  

Unidades familiares con dous 
menores en idade escolar 

Renda anual neta per cápita menor o 
igual a 7.000,0 € 

Unidades familiares con tres ou máis 
menores en idade escolar  

Renda anual neta per cápita menor o 
igual a 7.000,0 € 

 

 Marque a casiña seguinte  
Aboamento 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 7.000,01 € 

 

 



 

 
 
 

 Marque a casiña seguinte  
Aboamento 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  
Aboamento de 4,50 € por día de servizo  

se 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. 
 

Vilalba,  a ____de  xuño  de 2014 
 
Sinatura do Declarante:                    Sinatura do Cónxuxe:  

 
 
 
 
 
 
 Sinatura dos fillos maiores de idade: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


