
 

BASES PARA A CONVOCATORIA DE BECAS. CURSO 2014-2015.  

 

CONCELLO DE ZAS. 

1. OBXECTO E FINALIDADE DA CONVOCATORIA 

As presentes bases rexerán a convocatoria de bolsas para contribuír aos gastos 
orixinados pola matrícula e os libros de texto para o presente curso escolar dos/as 
alumnos/as empadroados/as e escolarizados/as nos seguintes cursos: 

 

o Educación Primaria 
o Educación Secundaria: ESO, Bacharelato e Ciclos Formativos. 
o Estudos de grao medio e superior 

 

O fin último destas axudas é o de favorecer a integración socio laboral dos pais, nais, 
titores ou acolledores, apoiando a unidade familiar que, por escaseza dos seus 
recursos económicos, non poden afrontar o custo do servizo, ó abeiro da competencia 
atribuída aos concellos polo artigo 5 da Lei 3/1997, do 9 de xuño, de protección 
xurídica, económica e social a familia, e que posibilita aplicar medidas tanto 
preventivas como paliativas para garantir as necesidades básicas daquela no eido da 
vivenda, educación, cultura e o traballo. 

 

As axudas irán destinadas ás familias con menor poder adquisitivo do municipio e 
serán compatibles con calquera outra que perciban polo mesmo concepto. 

 

2. BENEFICIARIOS 

A presente convocatoria establece como beneficiarias as familias empadroadas no 
Concello de Zas  que teñan aos menores ao seu cargo matriculados en centros de 
ensino no nível educativo recollido na base 1ª. 

Os solicitantes deberán cumprir, ademais dos requisitos recollidos no artigo 13.2 da 
Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, os que de seguido se 
relacionan: 

 

1. A unidade familiar deberá estar empadroada e residir de modo efectivo no 
Concello de Zas. 



 

2. Convivir, nesa unidade familiar, as/os alumnas/os para os que se solicita as 
axudas. O Concello de Zas emitirá de oficio os correspondentes certificados de 
empadroamento e convivencia. 

3. Estar matriculado ou ter reserva de matrícula para a segunda etapa de 
educación primaria ou secundaria obrigatoria en centros de ensino no Concello 
de Zas. Para os ciclos formativos ou universitarios, estar matriculados en 
calquera universidade ou centro de formación.  

4. Non estar incursa nas prohibicións para obter a condición de persoa 
beneficiaria, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia. 

5. Ter presentada a solicitude e documentación no prazo establecido. 
 

No caso de existir un fillo menor integrante da da unidade familiar cunha 
discapacidade recoñecida entre o 33% e o 65%, este fillo computará como dous 
membros, no caso de que a discapacidade sexa superior ao 65% este fillo computará 
por tres membros.  

 

A efectos destas axudas, considérase unidade familiar a formada polo pai, nai, titor ou 
persoa encargada da garda e protección do menor, así como os seus fillos solteiros 
menores de vinteséis anos que convivisen no domicilio familiar ata a data da 
publicación da presente convocatoria.    

 

A separación transitoria motivada por razóns de estudio, traballo, tratamento médico 
ou outras causas similares, non rompe a convivencia para estes efectos.  

 

As axudas adxudicaránse mediante o concurso dos seguintes conceptos: 

-Capacidad económica e familiar, segundo o indicado neste punto. 

-Número de fillos, segundo o indicado neste punto. 

-Número de membros da unidade familiar 

-Méritos académicos do alumno. 

 

O baremo de recursos determinarase dividindo os ingresos totais da familia polo 
número de membros que a compoñen. 

Por ingresos enténdese a suma total das retribucións que perciban os pais ou tutores 
por salario ou calquer ingreso conforme ao indicado na base 6ª para o ano 2013. 

 



 

3. OBRIGAS DOS BENEFICIARIOS 

As xerais recollidas no artigo 8 da Ordenanza Xeral de Subvencións, no artigo 11 da 
Lei de Subvencións de Galicia e no artigo 14 da Lei Xeral de Subvencións, e as 
seguintes: 

 

a. Cumprir todas as estipulacións establecidas nas bases da convocatoria. 
b. Responder da veracidade dos datos da solicitude. 
c. Someterse ás actividades de control e fiscalización realizadas por parte do 

Concello para comprobar a veracidade dos datos consignados na 
documentación e facilitar toda la información que le sea requerida por la 
Intervención Municipal, o Tribunal de Cuentas e o Consello de Contas de 
Galicia no exercicio das súas función de fiscalización e control do destino das 
subvencións.  

 

 

4. CONTÍA, NÚMERO E LÍMITE DAS AXUDAS 

A contía das axudas será a seguinte: 

- Primaria: 120.20 euros por alumno 

- ESO: 150.25 euros por alumno. 

- Bacharelato: 180.30 euros por alumno.  

- Grado medio ou superior: 360.060 euros por alumno. 

 

Os importes anteriores poderán reducirse en proporción ás solicitudes presentadas 
tendo en conta o límite orzamentario aprobado.  

 

As axudas que se regulan nestas bases terán carácter único e non acumulativo, de tal 
maneira que só poderá concederse unha axuda no mesmo ano para o mesmo 
concepto.  

 

Esta subvención será compatible con calquera outra establecida polas administracións 
públicas ou calquera dos seus organismos. 
 
O número de axudas serán os seguintes: 
 



 

- Primaria: 70 

- ESO: 70 

- Bacharelato: 31 

- Grado medio ou superior: 15 

 
 

5. APLICACIÓN ORZAMENTARIA 

Para o financiamento destas subvencións destínase un crédito máximo de 29.929,80 
€, que se imputará á aplicación correspondente do orzamento de gastos do ano 2014. 

  

6. SOLICITUDES 

O impreso de solicitude (Anexo I) poderá obterse nas oficinas do concello de Zas, ou 
na páxina web do Concello de Zas (www.concellodezas.org) 

 

A documentación que deberán achegar xunto coa solicitude será a seguinte de acordo 
cos modelos que figuran como anexos ás presentes bases: 

 

• Fotocopia compulsada do carné de identidade do/da solicitante. 
• Fotocopia compulsada do Libro de familia. 
• Fotocopia compulsada da matricula no centro escolar ou universitario ou 

certificado do centro segundo o Anexo II. 
• Declaración responsable conforme ao Anexo IV. 
• De ser o caso, fotocopia compulsada do certificado do grao de discapacidade 

no caso de que algún fillo estea afectado por ela, ou resolución de invalidez. 
• Xustificante de ingresos referidos a tódolos membros da unidade familiar 

entendida nos termos da Base 2 mediante os documentos seguintes: 
o Copia compulsada da Declaración do IRPF correspondente ao ano 

2013 de tódolos membros da unidade familiar que percibiran ingresos 
durante aquel ano (ou certificado negativo no caso de non estar 
obrigado a presentala). No caso de ingresos que tributen por IRPF a 
determinación dos ingresos da unidade familiar determinaráse mediante 
a agregación da base impoñible xeral coa base impoñible do aforro, 
calculadas segundo os criterios establecidos na normativa do IRPF.  

o Informe de Vida Laboral emitido pola Tesourería Xeral da Seguridade 
Social relativo a todo o ano 2013. Se no informe de vida laboral hai 
períodos de cotización durante o ano 2013 (sexa por traballo por conta 
propia ou allea ou por prestacións por desemprego), deberá xustificarse 
documentalmente a procedencia e o importe destes ingresos durante o 



 

ano 2013 mediante: certificado de empresa de remuneracións ou copia 
compulsada das nóminas do período traballado, certificado do INEM da 
contía da prestación, ou calquera outra documentación acreditativa con 
validez xurídica. 

o  Documentación oficial correspondente no caso de pensión contributiva 
de xubilación, invalidez, viuvez ou orfandade no que conste o importe 
das cantidades percibidas no ano 2013. 

o Documentación oficial correspondente no caso de percibiren ingresos 
procedentes de pensións non contributivas, fondos de asistencia social, 
rendas de integración social de Galicia ou da lei de integración social de 
minusválidos, na que conste o importe das cantidades percibidas no 
ano 2013. 

o Se a unidade familiar alega carecer de recursos, ou quere acreditar 
unha situación excepcional, imprevista ou de carácter de especial 
necesidade que afecte negativamente á situación familiar, deberá 
acreditala mediante informe social. 

o De ser o caso, copia da sentencia de separación, divorcio ou nulidade, 
xunto co convenio regulador, en defecto destes, declaración xurada de 
percibir ou non pensión alimenticia a favor de fillo/a a cargo. 

o Certificado da entidade bancaria no que conste o código de conta do 
cliente para percibir a axuda. O titular de dita conta deberá coincidir co 
solicitante da axuda. 

o Emigrantes retornados: Certificación bancaria dos ingresos percibidos 
no ano 2013 no país de orixe. 

 

7. LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN 

A instancia coa documentación solicitada presentarase no Rexistro Xeral do Concello 
de Zas, ou calquera das formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/92, de Réxime 
Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.  

 

O prazo de presentación de solicitudes remata o 15 de decembro de 2014. As 
presentes bases estarán publicadas no  taboleiro de edictos da Casa do Concello 
durante o prazo de 10 días. As bases e os seus anexos estarán a disposición dos 
interesados no Rexistro Xeral do Concello e nas dependencias dos Servizos Sociais 
Municipais. O anuncio da convocatoria será publicado no BOP A Coruña. 

 

Se as solicitudes presentadas non reunisen os requisitos sinalados, requirirase ós/ás 
interesados/as para que no prazo máximo e improrrogable de dez días subsanen as 
anomalías advertidas, de non facelo teráselle por desistido da súa solicitude. 

 

 

 



 

8. VALORACION DAS SOLICITUDES. 

As solicitudes valoraranse tendo en conta os ingresos e a capacidade económica da 
unidade familiar, o número de fillos, o número de membros da unidade familiar, as 
situacións particulares acreditadas, os méritos académicos do alumno e o número de 
solicitudes presentadas que cumpran cos requisitos recollidos no punto 2º.  

Os méritos académicos do alumno/a valoraranse nos seguintes casos: 

 -A igual baremo de recursos económicos con respecto á unidade familiar 
concederase a axuda a os alumnos que teñan mellores calificacións.  

 -Dentro da mesma familia concederase a axuda a aqueles fillos que teñan 
mellor expediente académico. 

 -Como mérito académico atópanse: aprobar todas as asignaturas no mes de 
xuño e en segundo lugar aprobar na convocatoria de setembro..  

 Excepcionalmente concederánse axudas aos alumnos/as repetidores sempre 
que a situación económica así o xustifique.  

 Só nos casos de excepcional carencia económica concederánse máis de unha 
axuda por familia. 

 En ningún caso poderán ser concedidas máis de dúas axudas por familia. 

A comisión poderá requirir ós/ás interesados/as para que no prazo máximo e 
improrrogable de dez días xustifiquen ou acrediten mellor os ingresos da unidade 
familiar.  

 

A comisión de valoración, que valorará as solicitudes presentadas e emitirá a proposta 
de resolución ao órgano competente para conceder as subvencións, estará composta 
polos seguintes membros: 

D. Oscar Lema Romero 

D. Manuel García Velo 

Dª. Natalia Espasandín Pazos 

 

9. RESOLUCIÓN 

A Xunta de Goberno Local, á vista da proposta da comisión de valoración resolverá o 
procedemento de acordo co establecido nas presentes bases. O Sr. Alcalde poderá 
avocar a competencia delegada neste caso por razóns debidamente motivadas. 



 

O prazo máximo para resolver será dun mes, a contar dende o remate do prazo 
establecido para presentar as solicitudes. 

 

10. PAGO E REINTEGRO DE SUBVENCIÓNS 

As axudas aboaranse, unha vez xustificado o gasto coas correspondentes facturas, ou 
xustificante acreditativo do gasto correspondente.  
 
Será documento bastante para a xustificación do gasto a fotocopia compulsada da 
matricula no centro escolar ou universitario ou certificado do centro segundo o Anexo 
II. 
 

As axudas deberán xustificarse no prazo dun mes dende a recepción da notificación 
de concesión da axuda. 

Se a xustificación presentada non reunisen os requisitos sinalados, requirirase ós/ás 
interesados/as para que no prazo máximo e improrrogable de dez días subsanen as 
anomalías advertidas, de non facelo teráselle por desistido da súa solicitude. 

 

Tendo en conta que estas axudas son de interese social, pola situación das familias as 
que van dirixidas, terán a consideración de carácter especial, polo que o importe da 
subvención poderá supoñer o cen por cen da totalidade do gasto. 

 

Procederá o reintegro das cantidades percibidas, nos casos previstos na Lei Xeral de 
Subvencións e na Lei de Subvencións de Galicia (art. 36 e 37 respectivamente).  

 

O concello poderá denegar o pago cando tivese coñecemento de que os estudos para 
os que se concedeu a axuda non se realizaron. 

 

11. RECURSOS 

Contra a resolución definitiva, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán 
interpor recurso potestativo de reposición perante o Sr. Alcalde, no prazo dun mes, ou 
ben directamente o recurso contencioso - administrativo, no prazo de dous meses, 
perante o Xulgado do Contencioso - Administrativo de A Coruña. 

 

 



 

12. DISPOSICIÓN ADICIONAL 

No non previsto nas presentes bases estarase ao disposto na Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, Xeral de subvencións, no RD 887/2006, de 17 de novembro, polo que se 
aproba o Regulamento da Lei 38/2003, e na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia. Queda facultado o Sr. Alcalde para a execución e 
desenvolvemento das presentes bases. 

 

Zas, 26 de novembro de 2014 

 

O alcalde 

 

D. Manuel Muíño Espasandín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

SOLICITUDE BECAS MUNICIPAIS ANO 2014 

Nome e Apelidos:______________________________________________________ 

DNI:_____________________________________ 

Enderezo:______________________________________________________________ 

Localidade:_____________________________________________________________ 

Teléfono:__________________________________________- 

Correo electrónico:________________________________________ 

EXPON: 

Que cumpro todos os requisitos do punto segundo das bases para axudas de estudos 
do ano 2014. 

SOLICITO: 

Que me sexa concedida a axuda de estudos, destinados aos seguintes estudantes que 
cursarán estudos no/s centro/s que a continuación se relacionan: 

-Nome do alumno/a: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

-Centro educativo Curso: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

. Disfruto actualmente dalgún tipo de beca:   Si___          Non____ 

.Disfrutei anteriormente dalgunha beca:        Si___          Non____ 

. En caso afirmativo, de qué organismo_____________________________________ 

 

Zas , ________ de _____________________de 2014. 

 

 

Asdo 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE ZAS- A CORUÑA. 



 

 

Documentación complementaria que se achega co modelo de solicitude  

• Fotocopia compulsada do carné de identidade do/da solicitante. 
• Fotocopia compulsada do Libro de familia. 
• Fotocopia compulsada da matricula no centro escolar ou universitario ou certificado do centro 

segundo o Anexo II. 
• Declaración responsable conforme ao Anexo IV. 
• De ser o caso, fotocopia compulsada do certificado do grao de discapacidade no caso de que 

algún fillo estea afectado por ela, ou resolución de invalidez. 
• Xustificante de ingresos referidos a tódolos membros da unidade familiar entendida nos termos 

da Base 2 mediante os documentos seguintes: 
o Copia compulsada da Declaración do IRPF correspondente ao ano 2013 de tódolos 

membros da unidade familiar que percibiran ingresos durante aquel ano (ou 
certificado negativo no caso de non estar obrigado a presentala). No caso de ingresos 
que tributen por IRPF a determinación dos ingresos da unidade familiar determinaráse 
mediante a agregación da base impoñible xeral coa base impoñible do aforro, 
calculadas segundo os criterios establecidos na normativa do IRPF.  

o Informe de Vida Laboral emitido pola Tesourería Xeral da Seguridade Social relativo a 
todo o ano 2013. Se no informe de vida laboral hai períodos de cotización durante o 
ano 2013 (sexa por traballo por conta propia ou allea ou por prestacións por 
desemprego), deberá xustificarse documentalmente a procedencia e o importe destes 
ingresos durante o ano 2013 mediante: certificado de empresa de remuneracións ou 
copia compulsada das nóminas do período traballado, certificado do INEM da contía 
da prestación, ou calquera outra documentación acreditativa con validez xurídica. 

 Documentación oficial correspondente no caso de pensión contributiva de 
xubilación, invalidez, viuvez ou orfandade no que conste o importe das 
cantidades percibidas no ano 2013. 

o Documentación oficial correspondente no caso de percibiren ingresos procedentes de 
pensións non contributivas, fondos de asistencia social, rendas de integración social 
de Galicia ou da lei de integración social de minusválidos, na que conste o importe das 
cantidades percibidas no ano 2013. 

o Se a unidade familiar alega carecer de recursos, ou quere acreditar unha situación 
excepcional, imprevista ou de carácter de especial necesidade que afecte 
negativamente á situación familiar, deberá acreditala mediante informe social. 

o De ser o caso, copia da sentencia de separación, divorcio ou nulidade, xunto co 
convenio regulador, en defecto destes, declaración xurada de percibir ou non pensión 
alimenticia a favor de fillo/a a cargo. 

o Certificado da entidade bancaria no que conste o código de conta do cliente para 
percibir a axuda de material escolar. O titular de dita conta deberá coincidir co 
solicitante da axuda. 

o Emigrantes retornados: Certificación bancaria dos ingresos percibidos no ano 2013 no 
país de orixe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II 

 

D. / Dª. ________________________________________________, Secretario/a do 
centro de ensino_______________________________________________, 

 

CERTIFICO: 

 

Que o/a alumno/a ___________________________________________, realizou a 
matrícula para cursar neste centro estudos 
de_________________________________, durante o curso 20___/20___. 

 

 

 

Zas, _______ de ________________de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asdo.____________________________________. 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III 

 

 

D./Dª.________________________________________________________________
_________________co DNI. ____________________, de conformidade co 
establecido nas bases da convocatoria de axudas de estudos convocadas polo 
concello de Zas 

 

AUTORIZO  _______________ ao Concello de Zas a solicitar da Axencia Estatal 
da Administración Tributaria a información tributaria que precise en relación á 
convocatoria para a concesión da axudas indicadas. 

 

 

Zas, ________ de _________________ de 2014 

 

 

 

 

 

Asdo. __________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IV 

 

DECLARACION RESPONSABLE 

 

 

D./Dª.________________________________________________________________
_________________co DNI. ____________________, de conformidade co 
establecido nas bases da convocatoria de axudas de estudos para o ano 2014 
convocadas polo concello de Zas 

 

 

DECLARO baixo a miña responsabilidade: 

 

1. Que coñezo e acepto as bases da convocatoria e me someto ás actuacións de 
comprobación e á achega da documentación que o Concello de Zas poida 
acordar para comprobar que as actuacións ás que dedique a subvención, no 
caso de que nos fose concedida, se corresponden cos fins para os que se 
solicita. 

 

2. Que estou ao corrente das obrigas tributarias coa facenda estatal, autonómica 
e local, e coa Seguridade Social. 

 

3. Que non estou incurso nas prohibicións para obter a condición de persoa 
beneficiaria, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 
de Galicia; 

 

4. Que no teño pendente de xustificación ningunha subvención concedida polo 
Concello de Zas.   

 

5. Que os ingresos da unidade familiar relativos ao ano 2013 correspóndense 
cos conceptos e ascenden ás contías de: 



 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Empregados por conta allea  

Autónomos  

INEM  

PENSIÓN DE __________________________  

Emigrantes Retornados  

Carencia de Recursos  Debe aportarse Informe Social 

Pensión alimenticio  

Outros: Especificar  

 

 

 

 

 

Zas, ________ de _________________ de 2014 

 

 

 

  


