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BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE  AXUDAS PARA A 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR DE  EDUCACIÓN INFANTIL (3-6 ANOS) 
CURSO 2017/2018. Aprobadas na Xunta de Goberno Local de 19 xuño de 2017. 
 
Dentro do labor de promover programas e proxectos destinados á atención das 
familias que ten atribuído o Concello de Vilalba,, convócanse as presentes axudas 
para a adquisición de material escolar de Educación Infantil (3 -6 )anos para o curso 
2017-2018. 
 
1. DISPOSICIÓNS XERAIS 
 
A Constitución española de 1978 consagra, no seu artigo 39, o deber dos poderes 
públicos de asegurar a protección social, económica e xurídica da familia. Pola súa 
parte, o Estatuto de Autonomía de Galicia lexitima a actuación lexislativa da 
Comunidade Autónoma no  campo da protección da familia, infancia e adolescencia, 
nos títulos competenciais xenéricos de asistencia social e de promoción do 
desenvolvemento  comunitario.  
 
Os artigos 25.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora de las Bases do Réxime local 
(LRBRL) e o artigo 80.1 de la Lei 5/1997, del 22 de xullo, de Administración local de 
Galicia (LALGA) prevé que os concellos, para a xestión dos seus propios intereses e 
no  ámbito das súas competencias, poden promover actividades e prestar os servizos 
públicos que contribuan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade 
veciñal.  
 
A Lei 3/2011, de 30 de xuño, de Apoio a Familia e a  Convivencia de Galicia, garante a 
protección total da familia, en especial, a das  valoradas de especial consideración, ás 
que se lles asegura un trato preferente nos ámbitos educativos, da vivenda, cultura, 
novas tecnoloxías, etc. Así, o artigo 8 desta lei atribúe tamén competencias aos 
concellos para a execución de programas e proxectos destinados a atención das 
familias.  
 
A Lei orgánica 2/2006, del 3 de maio, de Educación (BOE del 4 de maio) establece no  
artigo 4, que a ensinanza básica é obrigatoria e gratuíta para tódalas persoas. Así 
mesmo,o artigo 83 prevé a existencia de bolsas e axudas ao estudo para garantir a 
igualdade no  exercicio do dereito á educación.  
 
Finalmente, a Lei 13/2008, de 3 decembro, que regula o Sistema Galego de Servizos 
Sociais de Galicia contempla no  catálogo de servizos sociais as prestacións 
económicas, tendo un carácter esencial as axudas de necesidade social.  
Por todo isto,  aprobase a concesión de bolsas complementarias ao estudo para  curso 
2017/2018 no  marco xurídico definido pola Lei 9/2007, del 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia, os preceptos básicos da Lei 38/2003, de 17 de novembro, 
Xeral de Subvencións e a demais normativa de aplicación.  
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2. OBXECTO E FINALIDADE DA CONVOCATORIA 
 
Esta convocatoria ten por obxecto regular a concesión de axudas para a adquisición 
de libros de texto e material escolar complementario destinadas ao alumnado 
empadroado no Concello de Vilalba e escolarizado para o curso 2017/2018 en 
educación infantil (3–6 anos) nos centros docentes públicos  existentes no concello.  
As axudas teñen como finalidade apoiar ás familias con menor renda per cápita do 
concello que presenta dificultades económicas para afrontar o gasto que supón o 
obxecto da axuda.  
 
3. PERSOAS BENEFICIARIAS 
 
Para ser beneficiario/a de esta axuda é preciso cumprir os seguintes requisitos na data  
de finalización do prazo de presentación das solicitudes:  
 1. Ser nai, pai ou  titor/a,  ou persoa encargada da garda e custodia do 
alumno/a que no ano  escolar  da convocatoria correspondente vaian a cursar 
estudos de educación infantil  en calquera centro  docente  público do Concello de  
Vilalba.  
 2. Que a Renda per cápita da unidade familiar non supere o 100% do IPREM 
 
Entenderase por unidade familiar a formada por nai, pai e fillos e fillas menores de 25 
anos que convivan no mesmo domicilio. No caso de cambio das circunstancias 
conxugais, considerarase como membro computable da unidade familiar, a persoa que 
por novo matrimonio ou por convivencia en situación de unión de feito ou análoga, viva 
no enderezo  familiar coa persoa proxenitora do alumno/a e que teña asignada a súa 
custodia.  
 
Para calcular a renda per cápita terase en conta a base impoñible xeral mais a base 
de aforro da declaración do IRPF. 
 
No caso de familias nas que a súa situación económica actual variara 
substancialmente con respecto á última declaración do IRPF deberá acreditar esta 
situación. 
En todo caso, terase en conta a situación persoal e composición familiar no  momento 
da presentación da solicitude.  
 
4. CONTÍA E LÍMITE DAS AXUDAS 
 
As axudas que se regulan nestas bases terán  carácter único e non acumulativo, de tal 
maneira que soamente  poderá concederse unha axuda no mesmo ano para o mesmo 
concepto.  
 As axudas se dividirán en dous tramos tendo  en conta a Renda per cápita: 
 
• Renda per cápita anual   inferior ao 75% do IPREM  terá unha axuda con  unha 
 contía de 100€. 
• Renda per cápita anual entre o 75% e o 100% do  IPREM  terá unha axuda  
 con unha contía de 50€. 
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5. APLICACIÓN ORZAMENTARIA 
 
Para o financiamento destas subvencións  destínase un crédito máximo de 20.000 € 
euros con cargo ao epígrafe orzamentario de Axudas á Escolarización 2310-48903  do  
Orzamento Xeral Municipal para o ano 2017.  
 
6. SOLICITUDES 
 
A documentación que deberán presentar para a solicitude será a seguinte:  

• Modelo normalizado de solicitude de subvención (Anexo I). 
• Fotocopia do DNI, NIE ou pasaporte do pai/ nai ou representante legal do 

menor. 
• Fotocopia do Libro de familia.  
• Fotocopia da Declaración da Renda do ano 2016 de tódolos membros da 

unidade familiar ou, no seu defecto, autorización para consulta de  datos en 
facenda,  (Anexo II).  

 
 

• No caso de separación legal ou divorcio  presentarase a copia da sentencia  ou 
medidas paterno filiais respecto a/o menor, xunto co convenio regulador ou, no 
seu defecto, declaración xurada de percibir ou non pensión alimenticia a favor 
de fillo/a a cargo.  

 
7. LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES E PUBLICIDADE DA 
CONVOCATORIA 
 
A  instancia, xunto coa  documentación solicitada, presentarase no Rexistro Xeral do 
Concello, Praza da Constitución, n.º 1 Vilalba ( Lugo), ou por calquera das formas 
previstas no artigo  16,4 da Lei 39/2015 de  Procedemento Administrativo Común das 
Administracións Públicas.  
O prazo de presentación de solicitudes será  do 26 de xullo  ao 8 de agosto ámbolos 
dous inclusive. 
As bases estarán a disposición das persoas interesadas nas dependencias dos 
Servizos Sociais Comunitarios  e na páxina web do Concello ( www.vilalba.org ) a 
partir desa data. 
Dacordo co  artigo 68 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento 
Administrativo Común das Administracións Públicas, si as solicitudes presentadas non 
reuniran os requisitos sinalados,  requerirase ás  persoas interesadas para que no  
prazo máximo e improrrogable de dez días subsanen a falta ou acompañen os 
documentos preceptivos. No caso de non facelo  terase por desistido da súa petición e  
arquivarase o expediente.  
 
8. RESOLUCIÓN 
 
A proposta de resolución recollerá:   
 1. Relación de solicitantes aos que se propón conceder a subvención con 
 especificación da contía   proposta para cada un deles.  
 2. No seu caso, causas da desestimación das solicitudes presentadas ou da 
 denegación  de axudas  solicitadas. 
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A Xunta de Goberno Local, á  vista da proposta da resolución definitiva, resolverá o 
procedemento.  
O prazo máximo de resolución será o establecido no  artigo 25.4 da Lei Xeral de 
Subvencións. O vencemento do prazo máximo sen notificación da resolución pode 
entenderse como desestimada por silencio administrativo a súa  solicitude de acordo 
co  artigo  25.5 do mesmo texto normativo.  
 
9. DEBERES DAS PERSOAS BENEFICIARIAS 
 
Os xerais recollidos  no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 
Galicia e no  artigo 14 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, e as 
seguintes:  
 a) Cumprir tódalas estipulacións establecidas nas bases da convocatoria.  
 b) Responder da veracidade dos datos da solicitude.  
 
10. EXENCIÓNS TRIBUTARIAS 
 
Como recolle o artigo 7.y  da lei 35/2006 do 28 de novembro do Imposto sobre a 
Renda das Persoas Físicas, modificado o 30 de outubro de 2015,  estarán exentas as 
rendas establecidas por entidades locais para atender a colectivos en risco de 
exclusión social, situacións de emerxencia social, necesidades habitacionais de 
persoas sen recursos ou necesidades de alimentación, escolarización e demais 
necesidades básicas de menores ou persoas con discapacidade, cando eles e as 
persoas ao seu cargo, carezan de medios económicos suficientes, ata un importe 
máximo anual conxunto de 1,5 veces o Indicador Público de Rendas de Efectos 
Múltiples. 
 
11. FORMA E PAGO DAS SUBVENCIÓNS. 
 
Tras a resolución de concesión da axuda económica, as contías serán abonadas 
mediante a entrega dun vale. Deste modo, a persoa beneficiaria acudirá ás Oficinas de 
Servizos Sociais do Concello  para retirar o vale da axuda concedida.  
 
Unha vez que a persoa solicitante este en posesión do vale, poderá adquirir os libros e 
material escolar nos establecementos de Vilalba,  polo importe máximo que figura no  
documento. O concello soamente asumirá a contía establecida no  vale.  
Os vales non poderán ser fraccionados, é dicir, o importe de cada vale soamente  
pode ser utilizado nun único establecemento.  
A aceptación dos vales polos establecementos supón a aceptación das condicións 
desta convocatoria.   
 
Os establecementos deberán presentar as facturas acompañadas dos vales 
correspondentes no  rexistro xeral do Concello de Vilalba, detallando o material 
escolar adquirido con cada vale,  e firmado polo solicitante e polo propio 
establecemento. As facturas deberán cumprir cos requisitos establecidos no  Real 
Decreto 1619/2012 polo que se aproba a Lexislación de Facturación.  
O prazo para presentar facturas rematará o día 31 de outubro de 2017.  
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12.CONTROL, APLICACIÓN, REVISIÓN E REINTEGRO DE SUBVENCIÓN  
 
O departamento correspondente poderá requirirlle a  persoa solicitante cantos 
documentos e aclaracións considere necesarias para completar o expediente, e tamén 
poderá dispoñer a comprobación oportuna dos datos consignados polos peticionarios.  
Tendo en conta que as axudas desta convocatoria responden a unha determinada 
situación do perceptor, comprobada previamente, a  concesión se entenderá 
xustificada mediante a presentación das facturas por parte dos establecementos 
acompañadas dos correspondentes vales.  
 
O interesado procederá ao reintegro das cantidades percibidas, así como aos 
intereses de demora, nos casos previstos na Lei Xeral de Subvencións e na Lei de 
Subvencións de Galicia (art. 36 e 37 respectivamente), e nos seguintes casos:  
 a) Obtención da subvención falseando as condicións requiridas para elo ou 
ocultando datos.  
 b) Incumprimento   total ou parcial do obxectivo que fundamenta a concesión 
da axuda, é  dicir, ao emprego do importe recibido para finalidades distintas a 
adquisición de material escolar.  
 c) Incumprimento dos deberes impostos pola administración, así como dos 
compromisos asumidos  polos beneficiarios das axudas, sempre que afecten ou 
se refiran ao obxecto da subvención.  
 
13. RECURSOS 
 
Contra a resolución definitiva, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán 
interpoñer Recurso Potestativo de Reposición ante a Xunta de Goberno Local, no 
prazo dun mes contado a partir do día seguinte a  notificación da resolución ou ben 
directamente o Recurso Contencioso - Administrativo, no prazo de dous meses, ante o 
Xulgado do Contencioso-Administrativo de Lugo, sen perxuicio de calquera outro 
recurso que estime procedente.  
 
14.PROTECCIÓN DE DATOS  
 
Dacordo co  disposto na Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de 
datos de carácter persoal,  informase de que os datos de carácter persoal que se 
faciliten na participación do presente procedemento, serán incorporados nun ou varios 
ficheiros, cuxo responsable é o Concello de  Vilalba, con domicilio na Praza da 
Constitución, n.º 1, 27800 de Vilalba (Lugo), onde se poderán exercitar en todo 
momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e, si fose o caso, o de  
oposición.  
Mediante a participación no presente procedemento, os titulares dos datos persoais 
facilitados consenten expresamente o seu  tratamento coa finalidade de levar a cabo a 
tramitación deste procedemento.  
 
 
En Vilalba, a 22 de xuño de 2017 
 
O Alcalde: Agustín Baamonde Díaz 
	


