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DOCUMENTACIÓN XERAL 
1. Modelo normalizado de solicitude.  

2. Declaración responsable de cumprimento de obrigas. (Modelo incluído na solicitude) 

3. Declaración das axudas obtidas para finalidades. (Modelo incluído na solicitude) 
4. Declaración de cumprimento de requisitos para ser beneficiario de subvencións. 

5. Fotocopia do DNI ou outro documento acreditativo da identidade das/os nais/pais ou representantes legais. 

6. Fotocopia do libro de familia ou documentación que o substitúa 
7. Fotocopia do título de familia numerosa actualizado, se é o caso. 

8. Designación de conta bancaria a nome do solicitante segundo modelo municipal existente ao efecto (DCB) a 

(Modelo incluído na solicitude). Esta conta deberá permanecer activa ata o último cobro da axuda solicitada. 

9. Certificado de matrícula (unicamente para os alumnos matriculados en centros fóra do termo municipal). 

10. Impreso de autorización para a obtención dos datos tributarios da AEAT dos proxenitores. (Modelo incluído 

na solicitude) 
 

AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS E MATERIAL DIDÁCTICO 
 

o COA SOLICITUDE ENTREGARÁN SÓ A DOCUMENTACIÓN XERAL 

o É IMPRESCINDIBLE a entrega de facturas nun único prazo de entrega entre o 1 e o 30 de setembro 

 

AXUDAS PARA COMEDOR 
 

o ENTREGARÁN DOCUMENTACIÓN XERAL XUNTO COA QUE SEGUE EN CADA CASO: 

1. Informe de vida laboral, completo e actualizado, expedido pola Tesourería da Seguridade Social. Só se admitirán 

aqueles que teñan data como máximo dun mes (1 mes) anterior á data de convocatoria das axudas. No caso de telo 

solicitado, achegarase copia do resgardo da solicitude, debendo adxuntarse o informe en canto sexa emitido. As 
persoas que teñan a condición de empregados da Administración pública con entidades distintas á Seguridade Social 

(MUFACE, ISFAS,…), deberán presentar certificación que substitúa á vida laboral.  

2. Para acreditar conciliación da vida laboral e familiar, certificación das empresas empregadoras no que se especifique 
o horario laboral. 

3. Nos casos de unións de feito con fillos recoñecidos, separación ou divorcio, copias das sentenzas e do convenio 
regulador, así como xustificantes bancarios das aportacións económicas establecidas. No caso de impagos, copia da 

solicitude de execución de sentenza presentada ante o xulgado ou xustificante do inicio das actuacións.  

4. No caso de menores en situación de garda e custodia compartida, aportaranse os xustificantes de ingresos de ambos 
proxenitores. 

5. No caso de menores en situación de acollemento, copia do certificado do organismo competente e, no seu caso, 

contía da remuneración que se perciba. 

6. Outra documentación para xustificación de ingresos:  

A) Pensionistas: 

Xustificantes pensión mensual 

B) Perceptores de RISGA: 

1.Xustificante da contía mensual actual.  

2.Copia do documento de notificación da concesión 

C) Demandantes de emprego sen prestación: 

- Fotocopia da tarxeta de demandante de emprego que deberá 

ter unha antigüidade mínima dun mes anterior á data de 
convocatoria. 

- Certificado do SEPE no que conste que non é perceptor de 

prestacións nos 6 meses anteriores á data de convocatoria 

D) Demandantes de emprego con prestación: 

- Certificado de prestacións do SEPE dos 6 últimos  

meses. Para a súa valoración a data de alta no SEPE 
non poderá ser posterior á data de convocatoria das 

axudas. 

E) Outras prestacións: 

- Certificados emitidos polas administracións correspondentes relativos a calquera outra prestación  (prestación por 

fillo a cargo, pensións non contributivas, salario de liberdade, etc…) 

7. Calquera outra que se lle requira 

AAXXUUDDAASS  AAOO  EESSTTUUDDOO  
  PPAARRAA  FFAAMMIILLIIAASS  CCOONNDDEESSCCEENNDDEENNTTEESS    

EESSCCOOLLAARRIIZZAADDOOSS  CCUURRSSOO  22001177//22001188  
OS SEGUINTES PRAZOS SON DE OBRIGADO CUMPRIMENTO: 

TRÁMITE PRAZO 

Prazo de solicitude  

 Liña 1 (axudas comedor)  

 Liña 2 (axudas para adquisición de libros e material 

didáctico) 

Do 18 de abril ao 18 de maio 2017 

Entrega de facturas para a liña 2 

(TRÁMITE OBRIGATORIO) 

Entre o 1 e o 30 de setembro de 

2017 

Publicación de listaxe de requerimento de documentación 
a subsanar 

(A publicación realizarase no taboleiro de anuncios e na 

páxina web) 

1ª quincena de outubro de 2017 

Entrega de documentación requerida  10 días hábiles contados desde o 
día seguinte á publicación  

Xunto coa listaxe, indicarase data 

límite para a subsanación 

Publicación de listaxes definitiva coa resolución das 

axudas concedidas, denegadas e/ou outras  circunstancias 

derivadas da tramitación das solicitudes e aprobación do 
pago 

1ª quincena de novembro de 2017 

Prazo de recursos ás listaxes de resolución das axudas 1 mes a contar desde o día seguinte 

á publicación 

Resolución de reclamacións, activacións e outros trámites 
derivados 

Última semana de xaneiro de 2018 
 

Entrega de documentación acreditativa do gasto completo 

de comedor (xustificación) 
1ª quincena de xullo de 2018 

 
IMPORTANTE: Segundo o regulado nas bases de aplicación é obrigatorio a  aplicación das seguintes 

indicacións: 

 Calquera comunicación que afecte ás solicitudes realizarase mediante mensaxe ao móbil 

principal que facilite a persoas solicitante. É responsabilidade da persoa solicitante a súa 

recepción e consulta. 

 As publicacións nos taboleiros e páxina web municipal teñen total validez administrativa e 

supoñen a aplicación das vías de resolución establecidas. 

 Os prazos indicados son de obrigado cumprimento e no caso de que non se cumpran suporán o 

desestimento do dereito ás axudas ao estudo 

 A publicación das listaxes de requerimentos ten o mesmo efecto administrativo que as 

notificacións ordinarias 

 Para o cobro das axudas É OBRIGATORIO estar ao corrente coas obrigas tributarias (non ter 

débedas con ningunha administración) 

 

   PRAZO DE SOLICITUDE DO 18 DE ABRIL AO 18  DE MAIO 
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 AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS 

E MATERIAL DIDÁCTICO 

     

      CONDICIÓNS PARA OBTER A AXUDA: 

 
 Estar empadroados no Concello de Arteixo con  

   anterioridade á apertura de prazo da convocatoria anual. 

 

 Estar matriculados ou ter reserva de praza no 2º 

   ciclo de ensino infantil dos centros educativos sostidos con fondos públicos 

 

 Non superar a renda per cápita anual correspondente ao 130% do IPREM 

(8.307,16 € computándose 12 pagas).  

 

 Os tramos de axudas son os seguintes: 

 Renda per cápita inferior ao 100 % IPREM (inferior a 6.390,12 €): ata 150 €. 

 Renda per cápita entre o 100 % e 130 % do IPREM (entre 6.390,12 € e 

8.307,16 €):  ata 90 € 

 

 

 

 

É imprescindible a entrega da factura  entre o 1 e o 30 de 

setembro.  

 
Non terán validez tiques 

 

A non presentación suporá o desestimento da axuda 

 

        AXUDAS PARA COMEDOR 
 

 

        CONDICIÓNS PARA OBTER A AXUDA: 
 
 Estar  empadroados  no  Concello  de Arteixo  con  anterioridade  

      á   apertura do prazo da convocatoria anual. 

 

 Estar matriculados en centros sostidos con fondos públicos  

do termo municipal nos seguintes niveis: 

 2º ciclo de ensino infantil 

 Ensino obrigatorio (primaria e secundaria) 

 Bacharelato 

 Ciclos de FP 

 

 Non superar a renda per cápita máxima de 6.390,12 € anuais.  

 

 As contías das axudas virán determinadas polos ingresos da unidade familiar. En todo caso, 

a contía máxima que se concederá é de 95 € ou 4,8 €/día (consultar bases). 

 

 As axudas ingresaranse en dous prazos ás familias sendo obrigatoria a xustificación do 

gasto para o cobro do 2º prazo. A xustificación será polo custo total mensual do servizo 

(axuda concedida polo Concello + achega da familia)  

 

 

       IMPORTANTE: 

 

 As solicitudes que aparezan na listaxe definitiva como “condicionadas á praza no 

comedor” deben activarse e comunicarse ao departamento xestor antes do 31 de decembro 

do curso para o que se solicitou a axuda. 

 

 As axudas que aparezan na listaxe definitiva en calquera das liñas de axudas como 

“condicionadas á acreditación da non existencia de débedas” deberán regularizarse e 

comunicarse ao departamento xestor antes do 31 de decembro do curso para o que se 

solicitou a axuda. 

 

 No caso de que a documentación de xustificación do gasto completo da Liña 1 (axuda 

comedor) non se entregue no prazo habilitado ao efecto, a persoa solicitante non percibirá o 

pago do 2º prazo da axuda e procederá a devolución da contía cobrada en concepto de “1º 

prazo”. 
 

 


