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BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS AO ESTUDO PARA O 

CURSO ESCOLAR 2021/2022. 
 

 

 Artigo 1.- Obxecto da convocatoria 
 
 É obxecto das presentes bases regular o procedemento de convocatoria de axudas destinadas ao estu-
dantado dos niveis obrigatorio ou non obrigatorio matriculado en centros sostidos con fondos públicos que 
cumpran os requisitos definidos nas presentes bases. 
 As axudas concedidas en virtude da presente convocatoria serán compatibles con calquera outra axuda 
que se poida percibir coa mesma finalidade doutras entidades públicas ou privadas, sempre que as axudas conco-
rrentes non superen o custo do material escolar subvencionado. 
As axudas outorgaranse de acordo cos principios de Publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, 
igualdade e non discriminación. 
 As bases establécense no marco da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, do Regula-
mento da Lei Xeral de Subvencións (aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de xullo) e na Lei 9/2007, de 13 de 
xuño de Subvencións de Galicia. 
 
 Artigo 2.- Persoas destinatarias das axudas 
 
 Poderán ser beneficiarias destas axudas toda unidade familiar ou unidade de convivencia empadroada no 
Concello de Cabanas con descendentes ao seu cargo escolarizados en centros sostidos con fondos públicos. 
 Para os efectos desta convocatoria, consideraranse que forman parte da unidade familiar ou de convi-
vencia as seguintes persoas: 
 - As persoas titoras legais, persoas acolledoras ou parellas de feito. 
 - As persoas descendentes maiores ou menores ou persoas menores acollidas que convivan no mesmo 
domicilio. 
 Nos casos de nulidade, separación legal, divorcio ou cando non existise vínculo matrimonial, a unidade 
familiar estará formada pola nai ou polo pai e todas as persoas descendentes que convivan con unha ou outra e, 
se é o caso, pola persoa que sexa parella de feito de calquera das persoas proxenitoras que teña as fillas e fillos a 
cargo. 
 Para os efectos destas bases a condición de familia monoparental enténdese como aquela que está for-
mada polo núcleo familiar composto por unha única persoa proxenitora, titora legal ou persoa acolledora con 
descendentes a cargo, que non manteñan relación de convivencia análoga á conxugal sempre que a outra persoa 
proxenitora non contribúa economicamente ao sustento de descendentes (Lei 3/2011, de 30 de xuño de apoio á 
familia e á convivencia de Galicia). 
 Nos supostos de nulidade, separación ou divorcio, a persoa destinataria da axuda será a persoa proxeni-
tora que teña atribuída a custodia da persoa menor de acordo co establecido no convenio regulador ou sentenza 
xudicial. 
 Nos supostos de acollemento, a persoa destinataria da axuda será a persoa ou persoas que o teñan adxu-
dicado por resolución administrativa ou auto xudicial. 
 En ningún caso poderán ser persoas destinatarias das axudas as persoas proxenitoras privadas da patria 
potestade da súa descendencia ou se a tutela ou garda fora asumida por unha institución pública. 
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 Segundo o establecido nos artigos 38 e 42 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o 
tratamento integral de violencia de xénero, para os efectos do cálculo da renda per cápita nos casos de violencia 
de xénero no ámbito familiar quedarán excluídos do cómputo de rendas os ingresos do agresor, considerándose 
á familia como monoparental. 
 

 Artigo 3.- Requisitos xerais 
 
 Para ser beneficiaria das axudas deberanse cumprir os seguintes requisitos xerais: 
 a) Acreditar empadroamento no Concello de Cabanas con antelación, mínima dun ano, á data de solici-
tude de axuda polo menos a persoa estudante cunha das persoas proxenitoras. Dado o carácter municipal das 
axudas, este requisito deberá manterse durante todo o curso. 
 b) Convivir coa persoa beneficiaria (estudante) ou ser a persoa beneficiaria. 
 c) Ostentar a tutela legal da ou do estudante para o que se solicita a axuda ou ter concedido o acolle-
mento familiar deste. 
 d) Estar matriculados en centros sostidos con fondos públicos ou ter reserva de praza para o curso esco-
lar para o que se solicita a axuda. 
 e) Non superar a renda per  cápita da unidade familiar que se fixa como límite máximo, na táboa 1, no 
exercicio correspondente. 
 f)  Presentar a solicitude da axuda no prazo establecido en modelo normalizado. 
 g) Achegar toda a documentación e autorizacións requiridas. 
 h) Atoparse ao corrente coas obrigas tributarias e coa seguridade social. 
 i) Acreditar non estar incursa en ningunha das causas de incompatibilidade ou prohibición para ser per-
soa beneficiaria de axudas segundo o disposto no artigo 13 da Lei Xeral de Subvencións. 
 j) Non ter en trámite ningún expediente de reintegro de subvencións. 
 Ditos requisitos deben reunirse na data na que remate o prazo de presentación de solicitudes e manterse 
ata a finalización da actividade subvencionada (curso escolar). 
 Para os efectos destas bases, a renda per cápita da unidade familiar ou de convivencia é o resultado de 
dividir a renda da unidade familiar do exercicio fiscal da renda 2020 entre o número de persoas computables, 
tendo en conta que computarán por dous as persoas que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33% 
ou a percepción dunha pensión da seguridade social por incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou 
grande invalidez, ou a equivalente de clases pasivas. 
 A renda da unidade familiar será o resultado de sumar as rendas de cada unha das persoas computables 
da familia que obteñan ingresos de calquera natureza reguladora do imposto sobre a renda das persoas físicas 
(IRPF). 
 Cando se presentase declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas no exercicio fiscal de 
2020, sumaranse a base impoñible xeral (recadro 432) e a base impoñible do aforro (recadro 460); cando non se 
presentase, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados pola Axencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria. 
 Nos casos de violencia de xénero non se terán en conta os ingresos do agresor para determinar a renda 
per cápita da unidade familiar ou de convivencia. 
 

Número de membros da unidade familiar 
ou de convivencia 

Límite de renda anual da unidade familiar ou de 
convivencia 

Unidade familiar de 2 membros 18.980,64€ (2,8 x IPREM) 

Unidade familiar de 3 membros 23.725,8 € (3,5 x IPREM) 
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Unidade familiar de 4 membros 27.793,08€ (4,1 x IPREM) 

Unidade familiar de 5 membros 31.182,48€ (4,6 x IPREM) 

 
Táboa 1: IPREM (indicador público de renda de efectos múltiples) é o índice económico que se aplica. 

 A partir da quinta persoa integrante, engadiranse 2.033,64€ (0,3 x IPREM) por cada nova persoa compu-
table. 
 As persoas solicitantes que superen a renda anual fixada para cada unidade familiar ou de convivencia 
segundo o seu número de membros, non terán dereito á axuda. 
 As solicitudes que cumpran os requisitos establecidos nos puntos anteriores, serán avaliadas segundo os 
criterios fixados no artigo 7. 
 As axudas adxudicaranse por estrita orde de puntuación, ata esgotar a consignación orzamentaria dispo-
ñible ( 7.538,49 € ). 
 
 Artigo 4.- Procedemento 

  
 As solicitudes presentaranse en modelo oficial debidamente cumprimentadas, acompañadas da docu-
mentación preceptiva no Rexistro Xeral do Concello de Cabanas de 09:00 a 13:30 horas ou a través da Sede 
Electrónica (www.cabanas.gal). 
 Ditas solicitudes irán asinadas pola persoa interesada ou pola persoa representante legal. 
 O prazo de presentación será de 15 días hábiles a contar desde a súa publicación. 
 Finalizado o prazo, procederase a súa valoración pola comisión avaliadora, que estará formada por: 
  - Traballadora Social 
  - Educadora Familiar. 
 A comisión avaliadora procederá a comprobación do cumprimento e requisitos, obtención de datos ne-
cesarios e revisión da documentación, podendo formalizarse requirimento de corrección se é o caso. 
 Unha vez completados os expedientes, a comisión de valoración procederá ás valoracións e elevará acta 
coa proposta de concesión a Alcaldía para a súa aprobación. 
 Procederase á publicación das listaxes de concesións e denegacións (con indicación da causa que as mo-
tiva) no taboleiro de anuncios e na páxina web municipal. 
 As listaxes de resolución publicaranse unicamente co DNI ou NIE da persoa solicitante aos efectos de 
cumprimento do establecido na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de “Protección de Datos de Carácter 
Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais sobre a fixación de regras sobre o uso de datos persoais identificativos 
das persoas interesadas nas publicacións sobre actos administrativos. A tal efecto, no caso de DNI, publicaranse 
os díxitos que no formato ocupen as posicións cuarta, quinta, sexta e sétima, evitando o primeiro carácter alfabé-
tico. 
 Para as solicitudes para as que se presente recurso ao acordo inicial de concesión ou para os expedientes 
que se presenten fóra de prazo ordinario (situacións excepcionais acreditadas) ou aqueles para os que deba apli-
carse revisión de resolución para corrección de actos administrativos, o acordo de resolución definitiva incluirá a 
forma de pago dependendo do momento no que se atope o procedemento administrativo. 
 Este mesmo criterio aplicarase aos casos que acrediten situacións excepcionais presentadas fóra do 
prazo ordinario ou aos expedientes que deban revisarse pola administracións para corrección de actos. 
 Como norma xeral, as comunicacións coas persoas solicitantes faranse preferentemente por medios elec-
trónicos. No caso de que a persoa solicitante facilite enderezo electrónico, ese será o que ser utilice. No caso de 
que non o facilite, remitirase aviso a dispositivo electrónico informando da posta a disposición dos datos necesa-
rios. 
 En todo caso, a persoa solicitante deberá manifestar expresamente o non consentimento deste medio de 
comunicación. 
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 Artigo 5.- Documentación 
 
 Xunto a solicitude que se presentará no modelo oficial, as persoas interesadas, deberán achegar os docu-
mentos necesarios para xustificar o cumprimento dos requisitos establecidos nestas bases para a prestación solici-
tada, entre os que se atopan os seguintes: 
 - Fotocopia do D.N.I. ou documento de identificación persoal da alumna ou alumno e da persoa solici-
tante (nai/pai ou persoa titora legal ou persoa acolledora). 
 - Fotocopia do Libro de Familia, e no caso de familias numerosas, fotocopia do título. 
 - Certificado de empadroamento conxunto e/ou certificado de convivencia real. 
 - Copia da matrícula do presente curso ou declaración xurada de matricular á persoa beneficiaria da 
axuda no curso 2021/2022 no prazo de apertura de matrículas. 
 - Fotocopia do contrato de traballo e da última nómina mensual. No caso de persoas pensionistas a fo-
tocopia do recibo da última pensión ou certificación do INSS de pensión actualizada. 
 - Fotocopia da declaración do IRPF do exercicio 2020 da persoa solicitante e cónxuxe, ou no caso de 
non presentala, certificado de imputacións expedido pola Axencia Estatal de Administración Tributaria. 
 - Certificados de atoparse ó corrente nas obrigas tributarias en xeral (Estado e Comunidade Autónoma) 
e, en concreto, co Concello de Cabanas, e coa Seguridade Social, e de estar ao corrente no cumprimento de obri-
gas por reintegro de subvencións; ou autorizar ao Concello a obter esta información. 
 - Declaración responsable de non estar incursa en ningunha das causas de prohibición para obter sub-
vencións que se establecen no artigo 13.2 da Lei 38/2003 xeral de subvencións, e do non ter pendente de xustifi-
car ningunha subvención concedida polo Concello de Cabanas. 
 - Se é o caso, documentación acreditativa da ausencia do fogar familiar de algunha das persoas proxeni-
toras: familia monoparental, separación/divorcio, viuvez, orfandade, etc. 
 - Certificado do grao de discapacidade, no caso de que algunha das persoas da unidade familiar teña re-
coñecida unha discapacidade. 
 - No caso de que algunha das persoas da unidade familiar se atope en situación de desemprego dende 
polo menos un mes anterior á data desta convocatoria, Certificado do servizo Público de emprego que acredite a 
antigüidade como demandante de emprego. 
 - Certificado ou documento que acredite o número IBAN de conta bancaria a nome da persoa beneficia-
ria ou da persoa solicitante se aquel non dispón de conta bancaria da súa titularidade. 
 - Fotocopia ou orixinal das facturas xustificativas dos gastos realizados en concepto exclusivo de mate-
rial escolar, libros de texto, material funxible, material complementario, emitidas a nome da persoa beneficiaria, 
solicitante (ou cónxuxe). 
 Se é o caso: 
 - Fotocopia da sentenza de separación ou divorcio, ou fotocopia do xustificante de viuvez onde conste o 
importe da pensión por gastos de manutención da persoa menor. 
 - Pensionistas: xustificante da pensión mensual e número de meses que a percibe. 
 - Persoas perceptoras do RISGA: xustificante da contía mensual actual e fotocopia do documento de 
notificación da concesión. 
 Poderase requirir polo Concello de Cabanas calquera outra documentación complementaria á indicada 
que se considere necesaria para maior clarificación da situación acreditada se a copia simple presentada xera dúbi-
das de autenticidade. 
 No caso de que fosen apreciados defectos de forma ou documentación incompleta, requirirase a correc-
ción ou rectificación no prazo de 10 días, arquivándose o expediente sen máis trámites se esta non se efectuase. 
 Deberá presentarse factura ou factura simplificada, na que deberán figurar, en todo caso os seguintes 
datos: 
 - CIF, NIF ou NIE do establecemento. 
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 - Datos da persoa titular do establecemento. 
 - Data de expedición e número de factura. 
 - Datos da persoa beneficiaria ou persoa solicitante da axuda. 
 - Concepto do adquirido detallado. 
 - Prezo unitario de cada concepto e número de unidades adquiridas. 
 - Tipo impositivo, ou expresión “IVE incluído”. 
 - Importe total. 
 - Deberase acreditar o pago da factura ou ben constar na mesma a expresión “PAGADO”. 
 Os tíckets non terán validez como xustificantes válidos de gasto. 
  
 Artigo 6.- Gastos subvencionables 
 
 Serán subvencionables os gastos derivados da compra de libros de texto, material escolar funxible, mate-
rial complementario (compás, regras, estoxo, mochilas, libros de lectura, dicionarios, pen drive …). 
 No caso dos ciclos de formación profesional, tamén será subvencionable o vestiario e o material especí-
fico preciso por consecuencia da escolaridade. 
 
 Artigo 7.- Criterios de avaliación 
 
 As solicitudes que cumpran os requisitos establecidos no artigo 3, serán valoradas segundo os seguintes 
criterios: 
 a) Situación familiar, social e laboral 
 

SITUACIÓN PUNTOS 

Familias monoparentais 10 

Familias numerosas 9 

Unidades familiares con persoas con discapacidade a cargo 8 

Unidades familiares con persoas dependentes a cargo 8 

Unidades familiares vítimas de violencia de xénero 8 

Unidades familiares en situación de especial vulnerabilidade (trata, terrorismo, catás-
trofes naturais…) 8 

Familias acolledoras 7 

Familias monoparentais que teñan esgotada calquera tipo de axuda ou subsidio por 
desemprego 7 

Unidades familiares nas que ambas persoas proxenitoras, persoas titoras legais ou per-
soas acolledoras teñan esgotada calquera tipo de axuda ou subsidio por desemprego 7 
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Familias monoparentais en situación de desemprego perceptor 6 

Unidades familiares nas que ambas persoas proxenitoras, persoas titoras legais ou per-
soas acolledoras estean en situación de desemprego perceptor 6 

Unidades familiares cunha das persoas proxenitoras, persoas titoras legais ou persoas 
acolledoras en situación de desemprego perceptora e a outra persoa proxenitora, ti-
tora ou acolledora non perceptora 

5 

Unidades familiares nas que unha das persoas proxenitoras, persoas titoras legais ou 
persoas acolledoras estea en situación de desemprego non perceptora e a outra de em-
prego en activo 

3 

Unidades familiares nas que unha das persoas proxenitoras, persoas titoras legais ou 
persoas acolledoras estea en situación de desemprego perceptora e a outra persoa pro-
xenitora, persoa titora legal ou persoa acolledora de empregado en activo 

2,5 

Familias monoparentais en situación de emprego en activo 2,5 

Ambas persoas proxenitoras, persoas titoras legais ou persoas acolledoras en situación 
de emprego en activo 2 

 
 
 As situacións de desemprego con ou sen prestación ou subsidio deberán estar certificadas polo SEPE ou 
acreditadas mediante comunicación de concesión na que consten o prestación. 
 
 b) Situación económica da unidade de convivencia 
 Para a valoración teranse en conta os ingresos anuais de todas as persoas integrantes da unidade familiar 
de convivencia. 
 

RENDA PER CÁPITA PUNTOS 

Inferior a 0,50 veces o IPREM 8 

Entre 0,50 e menor a 0,55 veces o IPREM 6 

Entre 0,55 e menor a 0,60 veces o IPREM 4 

Entre o 0,60 e menor de 0,65 veces o IPREM 2 

Entre 0,65 veces e 100% do IPREM 1 

 
 
 c) Situación social da ou do estudante 
 Para esta valoración será preceptivo o informe técnico sobre a situación social da persoa menor. Este 
informe será tramitado de oficio e emitido polos Servizos Sociais do Concello para aqueles casos de especiais 
características que poidan supoñer motivos de risco ou exclusión social. 
 
 d) Outras situacións 
 As circunstancias laborais, económicas ou familiares que se produzan con posterioridade ao peche da 
convocatoria poderán terse en conta se a persoa solicitante presenta recurso e se acrediten variacións de ingresos 
que supoñan unha diminución mínima do 20% no cómputo anual fronte aos que figuran na declaración do IRPF 
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correspondente ao ano de valoración de solicitude de axuda. Neses casos, poderase solicitar revisión da puntua-
ción achegando a documentación que acredite dito cambio segundo corresponda (situación laboral, e/ou fami-
liar). Para proceder a modificación da puntuación inicial, a variación deberá terse mantido nun período mínimo 
de 4 meses. 
  
 Artigo 8.- Criterios de concesión 

  
 As concesións das axudas adxudicaranse por orde de puntuación. 
 O Concello resérvase a facultade de adoptar decisións en relación ao incremento do número de conce-
sións dependendo da dispoñibilidade presupostaria ou para a atención de situacións de especiais características. 
 No caso de empate no número de puntos obtidos, para a adxudicación da axuda terase en conta a pun-
tuación conseguida nos seguintes criterios: 
 1º Maior puntuación no baremo da situación económica da unidade familiar de convivencia. 
 2º Maior puntuación no baremo da situación familiar, social e laboral das persoas proxenitoras ou per-
soas titoras legais ou persoas acolledoras do estudante. 
  
 Artigo 9.- Contía das axudas 
 
 As axudas concederanse segundo o nivel escolar do alumnado, nos importes que figuran a continuación: 
 - Educación Infantil: Ata 75€. 
 - Educación Primaria: Ata 100€. 
 - Educación Secundaria e Bacharelato: Ata 150€. 
 - Formación Profesional, Universidade e Centros de Educación Especial: Ata 175€. 
 A contía das axudas por estudante farase efectiva mediante ingreso bancario unha vez avaliada a solici-
tude e xustificado o gasto a través da factura da compra de material. 
  
 Artigo 10.- Procedemento para o abono das axudas 

  
 A contía correspondente á axuda abonarase nun único pago que se ingresará na conta facilitada pola uni-
dade familiar beneficiaria. 
 O Concello resérvase o dereito de esixir o reintegro da axuda concedida ao alumnado que non xustifique 
a permanencia nos seus estudos ou no caso de demostrarse irregularidades na documentación. 
 
 Artigo 11.- Incidencias producidas despois da resolución da convocatoria 
 
 Calquera incidente sobrevido que se produza despois da resolución da convocatoria resolverase pola Al-
caldía, previa presentación da solicitude e a documentación que acredite dito incidente no Rexistro Xeral do 
Concello de Cabanas. 
 A falsidade ou ocultación dos datos ou documentos achegados polas persoas solicitantes suporá a devo-
lución da axuda, no caso de ter adquirido o material. 
 Ás persoas beneficiarias destas axudas lles será de aplicación o réxime de infraccións e sancións estable-
cido nos art. 50 a 68 da Lei 9/2007, de Subvencións de Galicia, e nos art. 52 a 69 da Lei 38/2003, Xeral de Sub-
vencións. 
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