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SOLICITUDE DE PRAZA NO SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR. CURSO 2022/2023 (NOVO INGRESO)

PAI/NAI OU TITOR/A

NOME: PRIMEIRO APELIDO:

SEGUNDO APELIDO: NIF/NIE:

ENDEREZO POSTAL:

CIDADE: PROVINCIA: C.P.:

TELÉFONO FIXO: TELÉFONO MÓBIL:

ENDEREZO ELECTRÓNICO:

DATOS DO/A ALUMNO/A

NOME: PRIMEIRO APELIDO:

SEGUNDO APELIDO: CURSO:          INFANTIL (curso:            )              PRIMARIA (curso:           )

DATA DE NACEMENTO:

ENDEREZO (cubrir en caso de non coincidencia co do pai/nai ou titor/a):

CANLE DE NOTIFICACIÓN

          Tradicional           Telemática (a través do sistema de notificacións notifica.gal)

SOLICITO 

XANTAR: L         M          M          X          V FIXO POR QUENDA LABORAL

(mediante xustificación cun informe da 
empresa)

ESPORÁDICO DATA DE INICIO:

MADRUGADORES/AS CON ALMORZO
                             

FIXO POR QUENDA LABORAL

(mediante xustificación cun informe da 
empresa)

ESPORÁDICO DATA DE INICIO:

MADRUGADORES/AS SEN ALMORZO
                                                

FIXO POR QUENDA LABORAL

(mediante xustificación cun informe da 
empresa)

ESPORÁDICO DATA DE INICIO:

ALERXIA OU INTOLERANCIA ALIMENTARIA (deberá achegar un xustificante ou informe médico actualizado)           SI             NON

ALIMENTO/S:

DATOS BANCARIOS DO/A PAGADOR/A DO SERVIZO*

IBAN: E S ENTIDADE: SUCURSAL DC N.º CONTA

*Mediante a sinatura desta orde de domiciliación, o/a debedor/a autoriza ao acredor a enviar as instrucións á entidade correspondente para
ingresar na súa conta e á entidade para efectuar os adebedamentos na súa conta segundo as instrucións do acredor. Como parte dos seus
dereitos o debedor está lexitimado a que a súa entidade lle reembolse o correspondente nos termos e condicións do contrato subscrito con
esta. A solicitude de reembolso deberá efectuarse dentro das oito semanas seguintes á data do débito en conta. Pode obter información
adicional sobre os seus dereitos na súa entidade financeira. A sinatura desta orde supón a aceptación do tipo de pagamento como pagamento
recorrente.

SRA. ALCALDESA DO CONCELLO DE BETANZOS
O responsable de tratamento dos datos persoais é o Concello de Betanzos, con enderezo no edificio Liceo, praza de Galicia n.º 1, 15300, Betanzos (A Coruña),  correo@betanzos.net.  1. DPO.  O
delegado de protección de datos do Concello de Betanzos é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. co que poderá contactar en  correo@betanzos.net.  2. Finalidade do
tratamento. Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia, así como a xestión administrativa derivada deste. Para o servizo de axuda a domicilio, é moi importante
que nos informe correctamente do estado de saúde e dos tratamentos que estea a recibir. No caso de que omitise algún tipo de información ou non nos informase correctamente, poderán producirse
danos na súa persoa dos que só vostede será responsable. Prazo de conservación. Os datos facilitados conservaranse mentres se manteña a nosa relación e mentres non se solicite a supresión destes. 3.
Lexitimación. Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga coa  sinatura da presente circular. 4. Destinatarios/as de cesións. En caso de solicitar o servizo de
axuda a domicilio, o Concello de Betanzos facilitará os seus datos de carácter persoal á empresa contratada polo Concello para prestarlle este servizo. En caso de solicitude de subvencións ou outro
tipo de axudas económicas, os datos persoais facilitaránselle a todas as administracións públicas con competencia na materia, por ser xestoras destas. 5. Dereitos. Ten vostede dereito a acceder,
rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento e solicitar a portabilidade destes en calquera momento. O
Concello de Betanzos dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados
dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.
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INFORMACIÓN CURSO 2022/23

A empresa concesionaria da prestación do servizo municipal de comedor e madrugadores/as e comedor é Alimentación Saudable
Galega SLU.

Para efectuar a alta para o curso 2022/2023 deberán presentar a solicitude cuberta integramente a través da sede electrónica do
Concello de Betanzos, sede.betanzos.gal, entre os días 18 ao 28 de xullo do 2022, ambos os dous incluídos.

IMPORTANTE

As persoas que presenten as solicitudes fóra de prazo poderán acceder do servizo de comedor sempre que queden prazas vacantes.
Por  cuestións  organizativas  non  poderán  acceder  a  este  ata  o  1  de  outubro.  Unha  vez  iniciado  o  curso,  as  altas  no  servizo
realizaranse cun mínimo de 10 días hábiles desde a data de presentación da solicitude.

LEA ATENTAMENTE AS SEGUINTES NORMAS E ASINE AO PÉ DO DOCUMENTO PARA EXPRESAR A SÚA
CONFORMIDADE COAS NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO SERVIZO:

1. Calquera solicitude de alta, baixa ou calquera outra variación relativa á prestación do servizo, deberá presentala no departamento
de Servizos Sociais do Concello antes do día 20 de cada mes para que poida facerse efectiva ao mes seguinte.

2. A solicitude do servizo supón a súa contratación, o compromiso de pagamento, así como a aceptación do regulamento municipal
de réxime interno.

3. Cando a súa filla ou fillo non vaia asistir ao comedor, deberá comunicarllo á empresa concesionaria ao enderezo electrónico
info@alimentacionsaludablegallega.com ou ben por teléféno no 630 363 844. 
Así mesmo, para solicitar o servizo de forma esporádica, previa inscripción no servizo nesta modalidade,  utilizarán as mesmas vías.
Para o xantar solicitarase antes das 9h. do mesmo día que desexe facer uso do servizo.
Para o servizo de madrugadores, antes das 15h. do día anterior  á utilización.

4. A aplicación de bonificacións sobre as tarifas establecidas é competencia exclusiva do Concello.

5. Non se realizarán descontos por días de ausencia.Cando a inasistencia sexa prolongada deberá xustificarse para manter a reserva
da praza. Se é superior a 15 días e non está xustificada, producirase a baixa automática no servizo. En caso de ausencia xustificada
manterase a praza. 

6. O impago do servizo será causa de baixa na prestación do servizo, e non poderá reanudarse ata que se pague a débeda contraída.

 PREZOS PARA O CURSO 2022 / 2023

SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR SERVIZO DE MADRUGADORES

CON ALMORZO SEN ALMORZO

5 DÍAS Á SEMANA 72,07 euros 5 DÍAS Á SEMANA 38,04  euros 5 DÍAS Á SEMANA 30,03 euros

4 DÍAS Á SEMANA 58,73 euros ESPORÁDICO 2,00 euros/dia ESPORÁDICO 1,86 euros/dia

3 DÍAS Á SEMANA 44,04 euros

2 DÍAS Á SEMANA 29,81 euros

1 DÍA Á SEMANA 15,58 euros

ESPÓRADICO 4,90 euros/dia

Calendario días /quenda laboral: cobrarase por días programados de asistencia ao prezo do xantar unitario.
*Todos os prezos inclúen o I.V.E.

 LUGAR: DATA: SINATURA:

SRA. ALCALDESA DO CONCELLO DE BETANZOS
O responsable de tratamento dos datos persoais é o Concello de Betanzos, con enderezo no edificio Liceo, praza de Galicia n.º 1, 15300, Betanzos (A Coruña),  correo@betanzos.net.  1. DPO.  O
delegado de protección de datos do Concello de Betanzos é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. co que poderá contactar en  correo@betanzos.net.  2. Finalidade do
tratamento. Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia, así como a xestión administrativa derivada deste. Para o servizo de axuda a domicilio, é moi importante
que nos informe correctamente do estado de saúde e dos tratamentos que estea a recibir. No caso de que omitise algún tipo de información ou non nos informase correctamente, poderán producirse
danos na súa persoa dos que só vostede será responsable. Prazo de conservación. Os datos facilitados conservaranse mentres se manteña a nosa relación e mentres non se solicite a supresión destes. 3.
Lexitimación. Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga coa  sinatura da presente circular. 4. Destinatarios/as de cesións. En caso de solicitar o servizo de
axuda a domicilio, o Concello de Betanzos facilitará os seus datos de carácter persoal á empresa contratada polo Concello para prestarlle este servizo. En caso de solicitude de subvencións ou outro
tipo de axudas económicas, os datos persoais facilitaránselle a todas as administracións públicas con competencia na materia, por ser xestoras destas. 5. Dereitos. Ten vostede dereito a acceder,
rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento e solicitar a portabilidade destes en calquera momento. O
Concello de Betanzos dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados
dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.
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