
BASES REGULADORAS DO PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN DE
AXUDAS MUNICIPAIS DE APOIO AO ESTUDIO PARA O CURSO
2009/2010 CON DESTINO A FAMILIAS CON DIFICULTADES SOCIO-
ECONÓMICAS, PARA A ADQUISICIÓN DO MATERIAL ESCOLAR
DO ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL E PARA USO DO
COMEDOR ESCOLAR DO ALUMADO DE EDUCACIÓN INFANTIL
E PRIMARIA DOS CENTROS DO CONCELLO DE PONTEVEDRA.

PRIMEIRA.—FUNDAMENTACIÓN

a) A Constitución Española, no seu artigo 39, estabelece a
obrigatoriedade dos poderes públicos de asegurar a
protección social, económica e xurídica da familia.

b) A Lei 7/ 1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de
réxime Local, modificada pola Lei 57/2003, de 16 de
decembro, de Medidas para a modernización do Goberno
local, no seu artigo 28 estabelece que os municipios
poden realizar actividades complementarias das propias
doutras administracións públicas, e en particular, as
relativas á educación, á cultura, a promoción da muller,
á vivenda, á sanidade, e á protección do medio ambiente.
Así mesmo a devandita Lei no seu artigo 25.2.k e a Lei
5/1997, de Administración Local de Galicia, no seu
artigo 80.2.k, establecen as competencias dos munici-
pios na prestación de servizos sociais e de promoción e
inserción social.

c) A Lei 13/2008 do 3 de decembro de servizos sociais de
Galicia, no seu artigo 60 atribúe aos concellos, entre
outras competencias, a creación e xestión de servizos
sociais comunitarios básicos complementando deste
xeito o disposto no artigo 21 da devandita Lei, no que
se recoñecen as prestación económicas de emerxencia
social e necesidade social como esenciais, dentro do
sistema galego de servizos sociais, co obxectivo paliar
situacións transitorias de necesidade, garantir mínimos
de subsistencia e reforzar procesos de integración fami-
liar e inclusión social.

d) A Lei 3/1997, do 9 de xuño, de protección xurídica,
económica e social da familia, estabelece como un dos
principios reitores da actuación dos poderes públicos, o
de desenvolver unha política integral de apoio á familia
que teña en conta as súas necesidades básicas, tales
como a vivenda, a educación, a cultura e o traballo, apli-
cando para a consecución destes fins medidas preven-
tivas e paliativas. No seu artigo 5, atribúe competencias
aos concellos en materia de protección á familias,
infancia e a adolescencia, para o que os concellos
actuarán directamente no ámbito familiar achegando
recursos e prestacións ás familias que presenten aspectos
carenciais 

e) A Lei 1/1996, 15 de xaneiro da protección xurídica do
menor, no seu artigo 11 fala de que as administracións
públicas facilitaran aos menores a asistencia axeitada
para o exercicio dos seus dereitos e para isto articularan
políticas integrais e compensatorias encamiñadas ao
desenvolvemento da infancia, e a corrixir as desigual-
dades sociais.

SEGUNDA.—OBXECTO

Ó obxecto xeral da presente convocatoria é regular o proce-
demento para a concesión de subvencións ás familias con difi-
cultades socio-económicas para apoio ao estudio para o curso
escolar 2009/2010, establecendo dúas modalidade de presta-
cións:

1. Axudas para a adquisición do material escolar necesario
para o alumnado de educación infantil (segunda etapa)
dos colexios públicos de Pontevedra.

2. Axudas para pago de comedor escolar, destinadas as
familias que teñen menores ao seu cargo que estean utili-
zando o servizo de comedor nos centros públicos de
ensino infantil e primario do Concello de Pontevedra. 

Estas axudas outorgaranse de acordo aos principios de
publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igual-
dade e non discriminación.

TERCEIRA.—FINALIDADE

O obxectivo é potenciar as condicións de igualdade no
acceso ó ensino e ós seus servizos de tódalas/os nenas/os,
evitando desigualdades derivadas da situación económico e/ou
social das súas familias, apoiando as economías familiares máis
precarias. 

A concesión destas axudas ao estudio contémplanse como
un recurso para cubrir as necesidades dos/as veciños/as de
Pontevedra, como parte da intervención socio/familiar integral
que se ven prestando as familias dende o Concello.

CUARTA.—ORZAMENTO

O orzamento consignado para este fin figura no Orzamento
municipal prorrogado para o ano 2009 nas seguintes partidas: 

1. Partida orzamentaria nº 012.323.48100, “axudas as fami-
lias: material escolar”, contía: 12.000 €.

2. Partida orzamentaria nº 05 422 48901, “subvencións/
bolsas comedores escolares” contía: 10.000 €.

QUINTA.—TIPOLOXÍA E CONTÍA DAS AXUDAS

Establécense dous tipos de axudas:

1. Axudas para adquisición de material escolar para os/as
alumnos/as matriculados no ciclo educativo de ensino
infantil (2ª etapa) dos centros de ensino público do
concello de Pontevedra.

2. Axudas para pago da praza do comedor escolar para
alumnos matriculados nos ciclos educativos de ensino
infantil e primaria dos centros de ensino público do
concello de Pontevedra.

As contías máximas das axudas a conceder para o curso
escolar 2009/2010, serán as seguintes:

1. Por axudas para adquisición de material escolar para o
ciclo educativo de ensino infantil (2ª etapa), a contía será
de 110,00 € por alumna/o.

2. Por axudas para pago de comedor escolar as contías
serán as seguintes:

— de 552 € por alumno/a que utilice o servizo de comedor
os cinco días da semana e polo cómputo total do uso do
servizo de comedor escolar durante todo o ano escolar.

— de 445 € por alumno/a que utilice o servizo de comedor
catro días da semana e polo cómputo total do uso do
servizo de comedor escolar durante todo o ano escolar.

As axudas a abonar estarán en función do gasto realizado
e xustificado, dando lugar, se é o caso, a unha minorización da
contía inicialmente concedida de xeito proporcional a canti-
dade xustificada.

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

SEXTA.—INCOMPATIBILIDADES

As axudas reguladas na presente convocatoria son compa-
tibles con outras subvencións ou axudas para a mesma finali-
dade, procedentes de calquera outra administración ou de entes
públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou de orga-
nismos internacionais, sempre que a suma de tódalas axudas
non excedan do cen por cen do custo total. Comprometéndose
o/a solicitante a comunicalo e reintegralo ao Concello nos casos
en que proceda.

O incumprimento desta obriga implicará a aplicación do
réxime sancionador recollido na cláusula décimo sexta destas
bases.

SÉTIMA.—BENEFICIARIOS

A presente convocatoria establece como beneficiarias as
familias empadroadas no Concello de Pontevedra, que teñan
aos menores ao seu cargo matriculados para o curso escolar
2009/2010 en centros de ensino público de Pontevedra, no nivel
de Educación Infantil (2ª Etapa) de 3 a 5 anos para as axudas
de material escolar, e/ou estean matriculados en Educación
Infantil ou Primaria para as axudas de comedor escolar.

14 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA Nº 126 — Viernes 3 julio 2009



Nunha mesma unidade familiar só un dos seus membros
terá a condición de persoa beneficiaria das axudas, e poderán
concederse tantas axudas como número de menores utilicen o
servizo do comedor, ou estean matriculados en Educación
Infantil.

Serán beneficiarios das axudas as persoas que ademais de
reunir os requisitos sinalados nas presentes bases, unha vez
feita a avaliación e baremación da solicitude ao abeiro dos
criterios establecidos na base décimo primeira destas bases,
acaden as puntuacións máximas, para poder acceder á distri-
bución do orzamento existente. 

No suposto que a demanda supere a capacidade orzamen-
taria a priorización na concesión das axudas virá dada pola
puntuación obtida, de maior a menor, ata esgotar os orzamentos
destinados a tales fins.

OITAVA.—REQUISITOS

Establécense como requisitos necesarios para solicitar as
axudas, os seguintes:

1. A unidade familiar deberá estar empadroada e residir de
modo efectivo no concello de Pontevedra.

2. Convivir, nesa unidade familiar, as/os alumnas/as para
os que se solicita as axudas

3. Estar matriculado ou ter reserva de matrícula para a
segunda etapa de educación infantil ou primaria para o
curso escolar de 2009/2010, en centros de ensino público
do termo municipal de Pontevedra.

4. Ter presentada a solicitude e documentación no prazo
estabelecido.

5. Que os ingresos económicos da unidade familiar de
rendas obtidas no ano 2008 non supere os seguintes
límites máximos establecidos no seguinte cadro:

Nº Ingresos Ingresos
Membros Netos Netos

U.F. Mensuais Anuais

2 1.092,00 13.104,00

3 1.255,80 15.069,60

4 1.419,60 17.035,20

5 1.583,40 19.000,80

6 1.747,20 20.966,40

7 1.911,00 22.932,00

8 2.074,80 24.897,60

9 2.238,60 26.863,20

10 2.402,40 28.828,80

11 2.566,20 30.794,40

12 2.730,00 32.760,00

13 2.893,80 34.725,60

14 3.057,60 36.691,20

15 3.221,40 38.656,80

A efecto 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 vinteseis anos que convivisen no domicilio familiar ata a
data da publicación da presente convocatoria. A separación
transitoria motivada por razóns de estudio, traballo, trata-
mento médico ou outras causas similares, non rompe a convi-
vencia para estes efectos. Cando algún dos membros de unidade
familiar teña a condición de discapacitado con grao igual ou
superior ao 75% ou estea valorado como dependente en
calquera dos graos establecidos segundo a Lei 39/2006, de 14
de decembro, de Promoción da autonomía persoal e atención
as persoas en situación de dependencia, se computará un
membro mais a unidade familiar.

Considéranse ingresos netos anuais da unidade familiar os
ingresos globais da unidade familiar, descontando o aluguer da
vivenda ou amortización da mesma, sen que estes superen 324
euros mensuais ou 3.888 euros anuais, tamén serán deducibles
os gastos fixos de calquera membro da mesma en razón de

enfermidade con repercusións económicas que se deberán de
xustificar e que serán estudadas en cada caso concreto e infor-
madas polos/as traballadores/as sociais. Son ingresos netos
medios mensuais, os que resulten de dividir por 12 os ingresos
netos do ano 2008.

Terán a consideración de ingresos os de calquera proce-
dencia: salarios, pensións contributivas e non contributivas,
rendas, prestacións económicas de carácter periódico, rende-
mentos por actividades profesionais, industriais, agrarias,
deportivas e artísticas, tanto de carácter fixo como eventual e
outras.

Tendo en conta que as axudas están destinadas a familias
con dificultades socioeconómica, as solicitudes que cumpran os
requisitos, se valorarán segundo os seguintes criterios: ingresos
da unidade familiar, nº de fillos en idade escolar e problemá-
tica social. Puntuándose cada unha delas segundo baremo que
figura na base décimo primeira das presentes bases. A puntua-
ción individual acadada de cada unha das solicitudes priori-
zará a orde de concesión, dentro da capacidade orzamentaria
consignada para cada concepto.

NOVENA.—FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES 
E DOCUMENTACIÓN REQUIRIDA

As/os solicitantes das axudas consideradas nas presentes
bases, presentarán as súas solicitudes a través do Rexistro
Xeral Municipal do Concello de Pontevedra, segundo o modelo
que figura como Anexo I, acompañadas da documentación
acreditativa do cumprimento de requisitos e circunstancias que
permitan avaliar a situación sociofamiliar.

A documentación que deberá acompañar as solicitudes será
a seguinte:

1. Fotocopia do D.N.I. da/o solicitante ou pasaporte.

2. Fotocopia do Libro de Familia completo ou documenta-
ción oficial acreditativa dos membros da unidade fami-
liar coas súas datas de nacemento. 

3. Certificado ou informe de convivencia familiar, expe-
dido polo Concello

4. Xustificación da situación económica e laboral de todo
o ano 2008, de tódolos membros da unidade familiar,
mediante a fotocopia da declaración da renda do exer-
cicio 2008. No suposto de non estar obrigado a realizala,
deberá presentarse o certificado negativo expedido pola
Administración Tributaria de Facenda, acompañado de
documentos xustificativos dos ingresos obtidos nese
período, tales como: 

— Certificacións de empresa ou fotocopias das nóminas.

— Certificacións do INEM sobre prestacións desem-
prego.

— Certificacións sobre pensións....

— Calquera outro documento xustificativo de ingresos

5. No caso de que na unidade familiar existan persoas en
idade laboral (maiores de 16 anos) que non traballen,
deberán presentar informes da vida laboral, expedido
pola Tesourería da Seguridade Social.

6. Xustificante da matrícula/ou reserva de praza en
calquera dos centros de ensino público do concello de
Pontevedra.

7. Xustificación, no seu caso, dos gastos do aluguer da
vivenda ou amortización do préstamo bancario para
adquisición da mesma, do ano 2008.

8. Fotocopia da certificación do grado de discapacidade
e/ou de dependencia, no caso de que algún membro da
familia estea afectado por ela.

9. Documento da entidade bancaria no que conste o código
de conta do cliente, para percibir a axuda de material
escolar, no suposto de ter resolución favorable. O titular
de dita conta terá que coincidir co solicitante da axuda. 

10. Nos casos en que proceda, documento de delegación de
pago en favor da empresa prestadora do servizo do
comedor, para percibir a axuda para o comedor escolar.
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11. Declaración de estar ao corrente coas obrigas fiscais e
das axudas a percibir o para o mesmo fin de calquera
organismo público ou privado, e de que non se teñen
pendentes de xustificar outras subvencións concedidas
polo Concello.

Dos documentos que se pide fotocopia haberá que acom-
pañar orixinal dos mesmos.

No suposto de resultar beneficiaria/o das axudas, no
momento da xustificación aportarase a factura do gasto
subvencionable, que deberá vir co selo de pagado, e no
suposto de pago delegado, o correspondente documento de
delegación de pago asinado e selado pola empresa prestadora
do servizo de comedor,.

DÉCIMA.—TRAMITACIÓN E REPARACIÓN DE ERROS

A instrución do procedemento de concesión das axudas
convocadas, correspóndelle á Xefatura de Servizo de Benestar
Social. Os expedientes individuais de solicitude das axudas
estará conformado pola solicitude, a documentación esixida
na base novena desta convocatoria e o informe social precep-
tivo.

A Oficina Técnica de Benestar Social, a través das
Unidades de Traballo Social (UTS) dos servizos sociais de
atención primaria, recibirá as solicitudes e realizará as
seguintes tarefas:

A. Comprobación dos requisitos esixibles e da documen-
tación acreditativa e si fora o caso, requirir a subsana-
ción da solicitude ou documentación de acordo co
estabelecido no artigo 71.1 da Lei de réxime xurídico
das administracións públicas, para que no prazo de 10
días hábiles, emende a falta ou acompañe os docu-
mentos requiridos, informándoselle de que, de non o
facer, teráselle por desistido da súa parte.

B. Estudio, avaliación e baremación de cada unha das
solicitudes, que deberá quedar reflectido no Informe
Social que emitirán cada unha das traballadoras sociais
das UTSs, segundo o modelo que figura como Anexo II.
Cando as circunstancias socio-económico-familiares o
requiran, deberá sinalarse no informe social, a necesi-
dade de efectuar o aboamento da axuda mediante a
delegación de pago á empresa prestadora do servizo de
comedor.

C. Unha vez feita a baremación das solicitudes, a Xefa de
sección da Oficina Técnica de Benestar Social, elabo-
rará un informe global comprensivo de tódalas solici-
tudes candidatas ás axudas, que recolla as incidencias
avaliadas segundo os seguintes datos:

1. Nº de orde da solicitude, segundo a puntuación na
aplicación do baremo.

2. Nome e apelidos do solicitante da axuda.

3. D.N.I. ou pasaporte

4. Nome e apelidos do alumno/a para o que se solicita
a axuda.

5. Contía do aluguer da vivenda ou crédito para a
adquisición da mesma.

6. Ingresos netos medios mensuais da unidade familiar.

7. Nº de membros da unidade de familiar.

8. Nº de membros da unidade de familiar estudantes.

9. Problemática social. 

10.Modalidade da axuda e importe proposto.

11.Puntuación total obtida.

Este informe global de avaliación dos expedientes reali-
zado pola Xefa de Sección da Oficina Técnica de Benestar
Social, onde deberá constar expresamente que da información
que obra no seu poder, se desprende que os/as beneficiarios/as
cumpren todos os requisitos necesarios para acceder ás
subvencións. e deberá ser remitido á Xefa de Servizo de
Benestar Social para a súa presentación perante a Comisión
Cualificadora.

DÉCIMO PRIMEIRA.—CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
E BAREMO

Tendo en conta que as axudas están destinadas a familias
con problemática socioeconómica, as solicitudes terán que ir
acompañadas do Informe Social emitido polas/os Traballa-
doras/es Sociais das Unidades de Traballo Social dos servizos
sociais de atención primaria do concello de Pontevedra, onde
quedará reflectida a avaliación e baremación de cada un dos
expedientes. Este informe social é preceptivo, tanto para a
concesión como para a baremación das solicitudes.

Os criterios de avaliación virán dados polas seguintes
variables: ingresos da unidade familiar, número de fillos en
idade escolar, outros fillos estudantes e a problemática social. 

O baremo ten por obxecto establecer unha orde de prio-
ridades na concesión das axudas a tenor da maior necesidade
estimada, mediante a outorgamento dunha puntuación a cada
solicitude en razón directa ó grao de necesidade estimada,
mediante a avaliación acumulada de diversos factores. 

O baremo a aplicar será o seguinte:

1.—AVALIACIÓN DA SITUACIÓN ECONÓMICA DA
UNIDADE FAMILIAR:

1.1.—Base de cálculo:

Para avaliar a situación económica da unidade fami-
liar partirase dos ingresos netos medios mensuais 
da unidade familiar, segundo o estabelecido na base
oitava das presentes bases. 

Tomándose como Base de cálculo a contía de 1.092
€. ( O SMI incrementado nun 50% en computo 
media mensual/ano).

1.2.—Puntuación:

A base de cálculo terá un valor constante de 50
puntos. Para efectos de contabilidade da puntuación
partirase dos ingresos netos medios mensuais da
unidade familiar, puntuándose da seguinte forma:

os ingresos inferiores a base de cálculo, contados a
partir dela de forma consecutiva e en sentido decre-
cente, computarase por tramos de 6,00 €. A cada
tramos daráselle un valor de 2 puntos. A puntuación
final, se obterá adicionando ó valor constante de 50
puntos, o resultado do valor da suma dos tramos
indicados.

os ingresos superiores a base de cálculo, daráselle
unha puntuación de menos 1 punto por cada tramo
de 12 € superiores á base de cálculo. A puntuación
final se obterá restando o valor constante de 50
puntos, a suma negativa correspondente o resultado
do valor da suma de tódolos tramos a considerar.

2.—AVALIACIÓN DO Nº DE MEMBROS DA UNIDADE
FAMILIAR:

A cada membro da unidade familiar convivinte se lle
dará 1 punto positivo. A suma de todos eles será a
puntuación total.

3.—AVALIACIÓN POR MEMBROS DA UNIDADE
FAMILIA QUE CURSEN ESTUDIOS:

Daráselle un valor positivo a cada un dos membros da
unidade de familiar que estean escolarizados ou
cursen estudios no curso 2009/2010, segundo a táboa
seguinte:

Nº nenos escolarizados Puntuación

1 .............................. 1 punto

2 .............................. 5 puntos

3 .............................. 10 puntos

4 .............................. 15 puntos

5 .............................. 20 puntos

6 .............................. 25 puntos

7 .............................. 30 puntos

8 .............................. 35 puntos
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A partir de 8 membros incrementaranse 10 puntos por
cada membro estudante que se sumarán ós puntos
anteriores.

5.—AVALIACIÓN TÉCNICA DA PROBLEMÁTICA SOCIAL

Esta puntuación será a que resulta de considerar a
posible concorrencia de determinadas circunstancias
obxectivas dentro da unidade de familiar, que deben
ser avaliadas por canto poidan incidir no grao de nece-
sidade. Representa unha avaliación adicional feita
polas Traballadoras Sociais dos UTSs dos servizos
sociais de atención primaria do concello, que non pode
sobrepasar os 60 puntos.

O baremo para avaliar as circunstancias concorrentes
e/ou simultáneas é o seguinte:

PROBLEMÁTICA SOCIAL PUNTUACIÓN

1.— amilias incluídas no Programa de Intervención Social no ámbito
dos

Servizos Sociais de Atención Primaria …………………………… 10 puntos

2.—Familias beneficiarios da RISGA e de Prestacións de Apoio Familiar
10 puntos

3.—Familias de intervención social incluídas noutros Programas de 
Servizos Sociais ………………………………………………… 10 puntos

4.—Familias nas que algún/s membro/s teña unha discapacidade con
grao igual ou superior ao 75%, ou estea valorado como depen-

dente
en calquera dos graos establecidos segundo a Lei 39/2006, de 14
de decembro ……………………………………………………… 5 puntos

5.—Familias monomarentais/parentais ……………………………… 5 puntos

6.—Ausencia de ingresos propios da unidade familiar ……………… 5 puntos

7.—Non achega económica por parte dalgún/os dos membro/s
da

unidade familiar ao sostemento da mesma ……………………… 5 puntos

8.—Ausencia de ingresos fixos na unidade familiar ………………… 5 puntos

9.—Minorización de ingresos por perda de emprego dalgún dos
membros

da unidade familiar ……………………………………………… 5 puntos

No suposto de que o número de axudas solicitadas que
reúnan os requisitos esixidos supera o importe destinado ás
mesmas, darase prioridades ás daquelas familias que obteñan
unha maior puntuación segundo o baremo. No suposto de
igualdade na puntuación final entre solicitantes, estabelece-
rase a listaxe de concesión por orden inverso ao da contía da
renda per cápita da unidade familiar. De producirse unha
igualdade entre dous ou mais expedientes, se terá en conta o
número de rexistro de entrada da solicitude. 

DÉCIMO SEGUNDA.—PUBLICIDADE E PRAZO 
DE SOLICITUDE

A convocatoria, así como o prazo de presentación de soli-
citudes, anunciarase no Boletín Oficial da Provincia, así como
no taboleiro de anuncios do Concello, do Centro de Benestar
Social, do Centro Socio- cultural de Monte Porreiro e dándolle
difusión nos colexios públicos.

O prazo de presentación de solicitude será de 30 días
hábiles, contados a partir da publicación das presentes Bases
no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

DÉCIMO TERCEIRA.—COMISIÓN CUALIFICADORA

A Comisión Cualificadora será a encarga de analizar o
informe técnico de avaliación do conxunto das solicitudes
presentadas, e proporá a concesión ou denegación de axudas
económicas para material escolar.

A comisión cualificadora estará presidida pola/o Conce-
lleira/o delegada/o de Benestar Social e composta, ademais,
polos seguintes membros:

— Un representante por cada grupo político con repre-
sentación no Concello 

— A directora xeral de Benestar Social e Educación

— O xefe de Servizo de Benestar social, actuando de secre-
taria, con voz pero sen voto.

— A xefa de Sección da Oficina Técnica de Benestar
Social.

DÉCIMO CUARTA.—RESOLUCIÓN

O órgano competente para a aprobación destas bases regu-
ladoras será a Xunta de Goberno Local sendo o prazo máximo
para a resolución e notificación das axudas outorgadas en
base as mesmas de 3 meses dende a súa publicación. 

A Comisión Cualificadora elaborará unha proposta defi-
nitiva de resolución, que será comunicada aos interesados
polo órgano instrutor do expediente. 

Na resolución, no caso de ser positiva, farase constar a
contía da subvención, forma de pagamento, e condicións nas
que se outorga. 

DÉCIMO QUINTA.—PAGAMENTO E XUSTIFICACIÓN 
DA SUBVENCIÓN

Tendo en conta os tipoloxía das axudas, a forma de paga-
mento será a seguinte:

1) Para as axudas para adquisición de material escolar
para os/as alumnos/as matriculados no ciclo educativo
de ensino infantil (2ª etapa) dos centros públicos do
concello de Pontevedra, aboaranse, unha vez xustifi-
cado o gasto coas correspondentes facturas, ao número
de conta bancaria sinalada polo/a beneficiario/a. Os
beneficiarios deberán xustificala axuda nun prazo
máximo dun mes dende a notificación da concesión da
mesma, mediante as facturas correspondentes.

2) Para as axudas para pago da praza do comedor escolar
para alumnos matriculados nos ciclos educativos de
ensino infantil e primaria dos centros públicos do
concello de Pontevedra o aboamento será semestral, a
meses vencidos, ao número de conta bancaria sinalada
polo/a beneficiario/a previa presentación das facturas
correspondentes. Así mesmo, poderá realizarse o aboa-
mento mediante a delegación de pago do titular da
axuda en favor da empresa prestadora do servizo de
comedor, cando por circunstancias socio-económico-
familiares, así conste no informe social e se formalice
por parte do/a beneficiario/a a devandita delegación.
Neste suposto será a empresa quen deberá presentar as
facturas correspondentes a cada alumno subvencionado
conformadas polo/a titular da axuda.

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

DÉCIMO SEXTA.—REINTEGRO E RÉXIME
SANCIONADOR

No referido ao reintegro o concello actuará de conformi-
dade co establecido no artigos 25 e 26 da Ordenanza muni-
cipal aplicable nesta materia.

A falsidade ou ocultación dos datos ou documentos ache-
gados polo/a beneficiario/a da axuda, así como a non xusti-
ficación total ou parcial da mesma, ou destinala a un fin
distinto para o que foi concedida, implicará o impedimento
dunha nova solicitude por un período de 2 anos.

ANEXO I: SOLICITUDE 

De acordo co previsto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999
de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle que
os datos incluídos nesta solicitude serán rexistrados en
ficheiros automatizados responsabilidade da Entidade Local,
para xestión de usuarios/as con acceso aos ficheiros con datos
de carácter persoal, sen que estea prevista ningunha cesión
de ditos datos. Os dereitos de acceso, rectificación, cancela-
ción de datos e oposición poderanse realizar nos termos
previstos na devandita Lei.
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ANEXO I: SOLICITUDE 

De acordo co previsto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle que os datos
incluídos nesta solicitude serán rexistrados en ficheiros automatizados responsabilidade da Entidade Local, para xestión de
usuarios/as con acceso aos ficheiros con datos de carácter persoal, sen que estea prevista ningunha cesión de ditos datos. Os
dereitos de acceso, rectificación, cancelación de datos e oposición poderanse realizar nos termos previstos na devandita Lei.

SOLICITUDE DO AXUDAS AO ESTUDO- CURSO 2009/20010

Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra Nº de
DATA

SELO DE ENTRADA

DATOS DO SOLICITANTE
APELIDOS E NOME:

EN CALIDADE DE (pai, nai, titor...): D.N.I.:

DIRECCIÓN: TELEFONO:

1. MENORES DESTINATARIOS E TIPOLOXÍA DAS AXUDAS QUE SOLICITA:

APELIDOS E NOME CENTRO PÚBLICO
CURSO/
CICLO

AXUDA QUE SOLICITA:
Material escolar - Comedor escolar

2. OUTROS MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR ( Non repetir os menores do apartado anterior)

Nº Apelidos e Nome Estado Idade Parentesco co solicitante Actividade
1 Solicitante

3. OUTRAS AXUDAS QUE TEN CONCEDAS OU SOLICITADAS PARA O MESMO FIN:

[ ] Non [ ] Si , neste suposto, especificar: contía __________ � e organismo que a concedeu ou solicitou:

4. DATOS BANCARIOS POR SI É APROBADA A AXUDA

ENTIDADE BANCARIA: Nº DE CONTA:

 Pontevedra a......... de .......................................... de 2009

SR. ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE PONTEVEDRA
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Pontevedra, 2 de xuño de 2009.—o Concelleiro Delegado da Área de Educación, Julio Castela Martínez. 2009006954


