
 

ANEXO I 

BAREMO DAS PRAZAS DO COMEDOR DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL FLORA 
RAMOS “FLORITA” DE SADA 

 
1. DISTANCIA Ó CENTRO DE TRABALLO. PUNTOS 
1.1. Máis de 70 kms. de distancia:  4  
1.2. De 40 a 70 Kms. De distancia: 3 
1.3. De 18 a 39 : 2 
2. SITUACIÓN SOCIOFAMILIAR. PUNTOS 
1.1. Por cada membro da unidade familiar:  2  
1.2. Por cada persoa que non formando parte da unidade familiar estea a cargo desta (*) 1 
1.3. No caso de que a/o nena/o para a/o que se solicita praza nacese nun parto múltiple 1 

1.4.  Por cada membro da unidade familiar afectado por minusvalía física, psíquica ou sensorial, 
enfermidade crónica que requira internamento periódico,alcoholismo ou drogodependencia: 

  

2 
1.5. Pola condición de familia monoparental  3 
1.6. Por ausencia do fogar familiar de ambos os dous membros parentais: 6 
1.7. Por irmán/á - áns/ás con praza renovada no centro para o  cal se solicita praza 3 
1.8. Pola condición de familia numerosa: 3 
1.9. Calquera outra grave circunstancia socio-familiar debidamente acreditada:  ata  3 
3. SITUACIÓN ECONÓMICA. PUNTOS 

RPCM da unidade familiar, referida ao indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM)  vixente:  

-Inferior ao 25 % do IPREM  + 4 
-Entre o 25 % e o 50% do IPREM  + 3 
-Superior ao 50% e inferior ao  75 % do  IPREM  + 2 
-Entre o 75 % e o 100 % do IPREM  + 1 
-Superior ao 100% e inferior ao 125% do IPREM  - 1 
-Entre o 125 % e o 150 % do IPREM - 2 
-Superior ao 150 % e inferior ao 200% do IPREM - 3 
-Igual ou superior ao 200 % do IPREM  - 4  

  TOTAL   

Ø Para acceder ás prazas de comedor será obrigatorio e imprescindible que tanto o pai coma a nai do neno/a 
estean traballando os dous no horario de acceso ó servicio. 

Ø Perderán o dereito a empregar o servicio de comedor todos aqueles nenos/as que por circunstancias varias os 
seus pais deixen de traballar: baixas maternais ou laborais prolongadas, despidos, cambios de horario de 
traballo que liberen ós proxenitores durante o tempo de prestación do servicio. 

Ø Para efectos desta orde están a cargo da unidade familiar as persoas que,  convivindo no mesmo domicilio, 
teñen ingresos inferiores ao indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) vixente. 

Ø En caso de obter igual puntuación, daráselle prioridade á renda per cápita máis baixa. 

 

 


