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PARA MÁIS INFORMACIÓN: CONSULTAR  “BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE 

AXUDAS AO ESTUDO PARA FAMILIAS CON DESCENDENTES ESCOLARIZADOS NOS NIVEIS 

OBRIGATORIO OU NON OBRIGATORIO EN CENTROS SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS 

CONVOCADAS POLA CONCELLARÍA DE RELACIÓNS COA COMUNIDADE EDUCATIVA”  

 

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: Según o regulado nas bases de aplicación é obrigatorio o coñecemento e  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) 

 Liña 1 (axudas para comedor): 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” 


