
 
Estimadas familias: 

Remitímosvos a información referida ao COMEDOR ESCOLAR para o vindeiro curso: 

INSTRUCIÓN 2/2014 DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN UNIVERSITARIA, DO 5 DE XUÑO, SOBRE FUNCIONAMENTO DOS COMEDORES ESCOLARES DE 

XESTIÓN INDIRECTA NO CURSO ESCOLAR 2014-2015 

Selección e admisión de usuarios: 

ANTES DO 27 DO PRESENTE MES ENTREGARANSE AS SOLICITUDES NA DIRECCIÓN DO CENTRO. 

DE EXISTIR MÁIS SOLICITUDES QUE PRAZAS REVISARASE E BAREMARASE A TOTALIDADE DAS SOLICITUDES DE 

ACORDO COA SEGUINTE ORDE DE PREFERENCIA: 

1. Alumnado usuario do servizo de comedor no curso escolar anterior, salvo que variase substancialmente o criterio 

polo cal fose admitido. 

 

 
2. Alumnado pertencente a unidades familiares que se atopen en situación socioeconómica de exclusión social ou que 

teña unha discapacidade igual ou superior ao 33%, certificadas polos servizos sociais ou municipais 

correspondentes. 
 

3. Alumnado membro de familias numerosas, acreditado co correspondente título ou carné expedido para o efecto. 
 

4. Alumnado fillo de pais e nais, titores legais ou acolledores familiares, traballadores con incompatibilidade 

acreditada documentalmente dos seus horarios laborais co horario de saída do seu fillo/a ao mediodía. 
 

5. Outro alumnado do centro. Neste suposto atópanse os escolarizados fóra da área de influencia que lles corresponde. 
 

 
AS LISTAS PROVISIONAIS DE ADMITIDOS AO COMEDOR ESCOLAR ELABORADAS POLO CONSELLO 

ESCOLAR EXPORANSE NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CENTRO, ABRÍNDOSE DE SEGUIDO UN PRAZO 

DE 5 DÍAS PARA PRESENTACIÓN DE ALEGACIÓNS. ( EXPORANSE O MARTES 1) 
 

Unha vez resoltas as alegacións, se as houber, polo Consello Escolar, este aprobará con carácter 

definitivo a lista de admitidos. ( SETEMBRO 2014) Contra esta listaxe cabe recurso de alzada ante as 

Xefaturas Territoriais da Consellería. 

 

 
PROCEDEMENTO DE AUTODECLARACIÓN DOS PREZOS PRIVADOS POLA UTILIZACIÓN DO 
COMEDOR ESCOLAR 
 
No mes de setembro mandaremos ás familias dos comensais admitidos ao comedor o modelo de autodeclaración de prezos 

privados coas súas especificacións, as cales deberán entregalo no centro cuberto. Mediante dito modelo os adultos que 

exerzan a patria potestade, a tutela ou o acollemento familiar de ditos alumnos autodeclararán as circunstancias de carácter 

persoal e de renda neta per cápita familiar correspondente ao exercicio fiscal 2013, conseguintemente, determinarán a contía 

do prezo privado que lles corresponde abonar, de acordo cos tramos fixados na Instrucción. 
 
Nestes casos, e para os únicos efectos de acceder ao servizo de comedor, a totalidade de membros que perciban ingresos na 

unidade familiar á que pertenzan os usuarios solicitantes do servizo de comedor autorizarán expresamente á Consellería a 

consultar durante todo o curso escolar 2014-2015 os datos de carácter persoal, de residencia e de renda que se precisen, os 

cales lle serán subministrados á Administración pola Plataforma de Intermediación de Datos e pola Axencia Estatal de 

Administración Tributaria da Administración Xeral do Estado. 



 
 
Non terán que facer autodeclaración as unidades familiares ás que pertenzan os USUARIOS GRATUÍTOS do servizo de 

comedor, soamente terán que presentar nos centros a documentación acreditativa das situacións que lles fan acredores á 

gratuidade, 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 USUARIOS GRATUÍTOS: 

 
-Os alumno/as pertencentes a unidades familiares que se atopen en situación socioeconómica de exclusión social certificada 

polos servizos sociais autonómicos ou municipais correspondentes. 
 
-Os alumnos/as que se atopen en situación de acollemento residencial ou familiar. 

 
-Os alumnos/as cun grado de discapacidade declarado igual ou superior ao 33%. 

 
-Os alumnos/as  pertencentes a unidades familiares vítimas de terrorismo ou de violencia de xénero acreditada 

documentalmente. 
 
-Os alumnos pertencentes a unidades familiares cunha renda familiar anual neta per cápita inferior a 7.000 €. 
 

 

 

 
 

A CONSELLERÍA, DE CONFORMIDADE CO PROCEDEMENTO E CONSECUENCIAS PREVISTAS NA 

NORMATIVA TRIBUTARIA APLICABLE, DE SEREN ERRÓNEOS OS DATOS DE RENDA 

AUTODECLARADOS XIRARÁ LIQUIDACIÓNS AOS OBRIGADOS AO PAGAMENTO DE PREZOS 

PRIVADOS, NAS QUE SE EFECTUARÁN CORRECCIÓNS DOS IMPORTES A ABONAR. 

 

 

 
 

ASÍ MESMO, A CONSELLERÍA PODERÁ DURANTE O CURSO ESCOLAR AXUSTAR OS IMPORTES DOS 

PREZOS PRIVADOS FIXADOS, 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. 
 

 
. 
ACLARACIÓN IMPORTANTE 
 
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, como consecuencia de 
decisións de índole familiar ou persoal, non terá dereito ao comedor escolar.  
 
Porén, terán dereito ao servizo as irmás e irmáns do alumnado xa escolarizado con carácter forzoso no 
centro. 
 
Excepcionalmente, sempre que existan no comedor escolar prazas libres dotadas economicamente e 
as instalacións sexan axeitadas, as condicións e limitacións dos contratos subscritos o permitan, e, no 
seu caso, estea cuberta a ratio de colaboradores necesaria, a Secretaría Xeral Técnica da Consellería 
poderá autorizar para o curso escolar 2014-2015 a incorporación de alumnos escolarizados fora de 
área. 
As citadas autorizacións concederanse en precario e serán revogables se cambian as circunstancias 
que as xustifican ou se é preciso asignar as prazas a outro alumnado cun dereito preferente. 
 
Estes  autorizados excepcionais, con independencia das súas circunstancias persoais e de renda 
familiar, terán que abonar, en concepto de prezo privado a cantidade de 4,50 € por día de servizo. 
. 



 

CONTÍA DOS PREZOS PRIVADOS 

O uso do servizo, , dará lugar ao aboamento dos seguintes prezos privados por parte dos suxeitos 
obrigados: 
 

a) 1 € por día de uso do servizo para os alumnos cuxa renda familiar anual neta per cápita se 
atope nas seguintes condicións:  

 
b) 2,50 € por día de servizo de comedor para aqueles alumnos cuxa renda familiar anual neta per 

cápita se atope nos supostos seguintes: 
 

               
c)  4,50 € por día de servizo de comedor para aqueles alumnos cuxa renda familiar anual 

neta per cápita se atope nos seguintes parámetros: 

                 

CONCEPTO DE UNIDADE FAMILIAR E OBTENCIÓN DA MESMA 

O concepto de unidade familiar ( a 31 de decembro de 2013) é o definido na normativa do imposto da 
renda das persoas físicas. 
Aos efectos do IRPF, existen dúas modalidades de unidade familiar: 

1. No caso de matrimonio: A unidade está integrada polos conxuxes ( non separados legalmente) 
e os fillos menores que vivan con eles, e os maiores de idade incapacitados xudicialmente. 



 
2. En ausencia de matrimonio ou nos casos de separación legal: : A unidade está integrada polo 

pai ou pola nai e a totalidade dos fillos que convivan. 
 

A renda neta per cápita familiar obterase como resultado de realizar os seguintes cálculos en base á 
declaración da renda do exercicio 2013: 
 
1. Sumarase a base impoñible xeral coa base impoñible do aforro.  

2. Deste resultado restarase a cota líquida resultante da autoliquidación. 

Segundo isto, a renda familiar para os efectos da autodeclaración é o resultado da facer as seguintes 

operacións coa declaración do IRPF:  

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

O resultado obtido dividirase polo número de membros que forman parte da unidade familiar. O 

concepto de unidade familiar será o definido na normativa do IRPF. 

 
. 
 

PAGAMENTO DOS PREZOS PRIVADOS 
 
O importe que os usuarios deberán aboar resultará de multiplicar os prezos correspondentes polo 
número efectivo de días de uso do comedor cada mes. 
O ingreso mensual dos importes que corresponda pagar a cada usuario poderase efectuar na conta 
corrente que para o efecto indique a entidade mercantil adxudicataria do contrato de comedor. 
 
A falta de pagamento do servizo dará lugar á imposibilidade de continuar utilizándoo. 
 

ENTREGA DE SOLICITUDE E DOCUMENTACIÓN: 
ANTES DO 27 DO PRESENTE MES NA DIRECCIÓN DO CENTRO. 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 

 
 

*Informe  dos  Servizos  Sociais  do  Concello  por  estar  en situación 

socioeconómica de exclusión social. 

 
*Fotocopia (acompañada do orixinal) do Título de familia numerosa. 

 
                * Fotocopia (acompañada do orixinal) da Certificación de discapacidade do 

alumnado igual ou superior ao 33%. 

 
*En caso de incompatibilidade demostrada dos horarios laborais do pai e da nai co 

horario de saída do centro deberán entregar os seguintes documentos: 

-  Vida laboral 

-  Certificación de incompatibilidade horaria do pai e da nai. 

-  Se son autónomos engadirán á documentación anterior os dous últimos recibos de 

autónomos. 

 
*Certificado do PADRÓN MUNICIPAL no que figuran todos os membros da 

unidade familiar ( antigüidade mínima dun ano) expedido no presente ano. 

(Volante) 
 

QUEDA PENDENTE PARA SETEMBRO CUBRIR A AUTODECLARACIÓN, QUE SE 

ENVIARÁ POLO ALUMNADO. 


