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CONCEPTO

Bases para a concesión de 
bolsas de comedor, 
material escolar e 
actividades 
extraescolares para 
unidades de convivencia 
do Concello de Santiago 
de Compostela, que teñan 
menores de idade ao seu 
cargo escolarizados en 
centros sostidos con 
fondos públicos, de 
educación infantil 
(segundo ciclo) e de 
educación primaria, e que 
estean matriculados ou 
teñan reserva de praza 
para o curso 2017/2018.

Centros 
Educativos de 
Santiago de 
Compostela 
sostidos con

fondos
públicos

Residentes 
en

Santiago de
Compostela

Unidades de 
convivencia
con menores 
escolarizados
En Educación 
Infantil ou
Primaria

Convocatoria de
bolsas para

comedor, actividades
e material
escolar



MODALIDADES

MODALIDADES

ESCASEZA DE 
RECURSOS

ECONÓMICOS

CONCILIACIÓN 
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LABORAL

BOLSAS DE COMEDOR
ESCOLAR

BOLSAS DE COMEDOR
ESCOLAR

BOLSAS 
ACTIVIDADES

ESTRAESCOLARES

BOLSAS ADQUISICIÓN
MATERIAL ESCOLAR
(só para 2º ciclo 

de Educación Infantil)



REQUISITOS

MODALIDADES DA BOLSA TIPOS DE BOLSA Á QUE 
PODEN ACCEDER

REQUISITOS ESPECÍFICOS

MODALIDADE A. Bolsas para 
unidades familiares e de 
convivencia con escaseza de 
recursos económicos

1. Bolsas de comedor Non superar a renda per capita o 
máximo anual de: 6.390,13 €
(IPREM).

Alcanzar un mínimo de 10 puntos, 
en aplicación do baremo

2. Bolsas para a realización 
de actividades 
extraescolares

3. Bolsas para adquisición 
de material escolar para o 
alumnado do segundo ciclo de 
Educación Infantil, 

MODALIDADE B. Bolsas para 
facilitar a conciliación da vida 
persoal, familiar e laboral das 
unidades familiares e de 
convivencia.

1. Bolsas de comedor

Non superar a renda máxima 
familiar anual: 22.365,46 € (3,5 
veces o IPREM anual).

Acreditar a xornada laboral de 
ambos os cónxuxes ou titoras/es 
legais ou das parellas de feito ou 
soamente da persoa solicitante no 
caso de separacións, divorcios e 
familias monoparentais/ 
monomarentais.



DOCUMENTACIÓN OBRIGATORIA

Impreso de solicitude (anexo I) cuberto e asinado por cada 
un dos membros computables da unidade familiar.

Fotocopia do DNI/NIE/pasaporte en vigor de cada membro 
da unidade familiar maior de idade.

Fotocopia completa do libro de familia ou, de non o ter, da 
documentación oficial que o substitúa

Impreso de autorización para a consulta de datos das 
diferentes administracións públicas (anexo II).

Xustificante de ter realizada a preinscrición ou reserva de 
praza no centro para o curso 2017/2018, indicando curso e 
ciclo de escolarización.

Xustificante de ter realizada a preinscrición ou  reserva de 
praza no servizo de comedor o curso 2017/2018, con 
indicación do prezo estimado 

Xustificante de ter realizada a preinscrición ou  reserva de 
praza no nas actividades extraescolares para o curso 
2017/2018, indicando o período e prezo estimado.

Xustificante do número de conta bancaria onde desexan que 
se realice a transferencia da contía da bolsa, só no caso de 
solicitar bolsas para material escolar (alumnado do 2º ciclo 
de educación infantil),

OPTATIVO: SITUACIÓN  QUE 
PUNTÚA NO BAREMO

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA QUE DEBE 
ENTREGAR

Familia numerosa Fotocopia do carné de familia numerosa en vigor

Situación de violencia de 
xénero

Acreditación da situación de violencia

Familia 
monoparental 
/ 
monomarental

Familias 
formadas por 
un único 
proxenitor

Fotocopia do libro de familia onde conste un 
único proxenitor.

Separación ou 
divorcio ou 
separacións 
de feito

Fotocopias da sentenza e do convenio regulador 
ou da sentenza de asignación da garda, custodia 
e alimentos xunto coa copia da solicitude de 
execución da sentenza presentada perante o 
xulgado ou xustificante de inicio das actuacións 
por impago da pensión.

Viuvez Fotocopia do certificado de defunción

Discapacidade Fotocopia da certificación/tarxeta que acredite o 
grao de discapacidade igual ou superior ao 33% 

Familia acolledora ou con 
permiso de convivencia

Resolución da Administración Autonómica que 
acredite o acollemento familiar ou o permiso de 
convivencia.

Presentar só aquel documento que acredite a 
circunstancia que alega. 

DOCUMENTACION



OPTATIVO: SITUACIÓN  QUE 
PUNTÚA NO BAREMO

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA QUE DEBE 
ENTREGAR

Familia numerosa Fotocopia do carné de familia numerosa en vigor

Situación de violencia de xénero Acreditación da situación de violencia

Familia 
monoparental / 
monomarental

Familias 
formadas por un 
único proxenitor

Fotocopia do libro de familia onde conste un único 
proxenitor.

Separación ou 
divorcio ou 
separacións de 
feito

Fotocopias da sentenza e do convenio regulador ou 
da sentenza de asignación da garda, custodia e 
alimentos xunto coa copia da solicitude de execución 
da sentenza presentada perante o xulgado ou 
xustificante de inicio das actuacións por impago da 
pensión.

Viuvez Fotocopia do certificado de defunción

Discapacidade Fotocopia da certificación ou da tarxeta que acredite 
o grao de discapacidade igual ou superior ao 33% 

Familia acolledora ou con permiso 
de convivencia

Resolución da Administración Autonómica que 
acredite o acollemento familiar ou o permiso de 
convivencia.

Presentar só aquel documento que acredite a 
circunstancia que alega. 

DOCUMENTACION

DOCUMENTACIÓN OBRIGATORIA PARA AS PERSOAS 
SOLICITANTES DE BOLSAS POLA MODALIDADE DE 
CONCILIACIÓN

Impreso de solicitude (anexo I) cuberto e asinado por cada un dos 
membros computables da unidade familiar (titor/a ou titores/as 
legais, nais, pais, acolledores...)

Fotocopia do DNI/NIE/pasaporte en vigor de cada membro da 
unidade familiar maior de idade.

Fotocopia completa do libro de familia ou, de non o ter, da 
documentación oficial que o substitúa

Impreso de autorización para a consulta de datos das diferentes 
administracións públicas (anexo II).

Copia do contrato de traballo ou certificado da empresa ou da 
persoa empregadora no que se faga constar a xornada laboral de 
cada un dos membros computables.

Xustificante de ter realizada a preinscrición ou  reserva de praza no 
centro para o curso 2017/2018, indicando curso e ciclo de 
escolarización.

Xustificante de ter realizada a preinscrición ou  reserva de praza no 
servizo de comedor o curso 2017/2018, con indicación do prezo 
estimado 

Xustificante de ter realizada a preinscrición ou  reserva de praza no 
nas actividades extraescolares para o curso 2017/2018, indicando o 
período e prezo estimado.



CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Situación económica da unidade familiar de convivencia
Puntos

Renda per capita anual (RPCA) 

</= 0,50 veces o IPREM Menor ou igual a 3195,06 
€/ano

12 puntos

Máis do 0,50 e ata 0,60 
veces o IPREM 

Dende 3195,07 ata 3834,07 
€/ano 10 puntos

Máis do 0,60 e ata o 0,70 
veces o IPREM

Dende 3834,08 ata 4473,08 
€/ano 8 puntos

Máis do 0,70 e ata 0,80 
veces o IPREM 

Dende 4473,09 ata 5112,10 
€/ano 6 puntos

Máis do 0,80 e ata 0,90 
veces o IPREM 

Dende 5112,11 ata 5751,11 
€/ano 4 puntos

Máis do 0,90 e ata o 
IPREM

Dende 5751,12 ata 6390,12 
€/ano 2 puntos

Máis do IPREM Mais de 6390,12 €/ano 0 puntos

SITUACIóN SOCIOFAMILIAR PUNTOS

Familias numerosas con 4 
fillos/as ou máis.

5 puntos

Familias numerosas con 3 
fillos/as, ou 2 no caso de ter 
estes algunha discapacidade

4 puntos

Situación de violencia de 
xénero no contorno familiar.

3 puntos

Familia 
monoparental/monomarental

2 puntos

Discapa
cidade

Dende o 65% ata 
74%

1 punto

A partir do 75% 3 puntos

Familia acolledora ou con 
permiso de convivencia 
acordado pola administración 
pública

2 puntos



CRITERIOS DE VALORACIÓN 

SITUACIóN SOCIOFAMILIAR PUNTOS

Familias numerosas con 4 fillos/as 
ou máis.

5 puntos

Familias numerosas con 3 
fillos/as, ou 2 no caso de ter estes 
algunha discapacidade

4 puntos

Situación de violencia de xénero 
no contorno familiar.

3 puntos

Familia 
monoparental/monomarental

2 puntos

Discapacidade Dende o 65% 
ata 74%

1 punto

A partir do 75% 3 puntos

Familia acolledora ou con permiso 
de convivencia acordado pola 
administración pública

2 puntos

� Unidades de convivencia que conten 
cunha renda familiar anual máxima igual 
ou inferior a 22.365,46 €. 

� A maiores, e dependendo da situación 
sociolaboral, teranse en conta as 
seguintes circunstancias:

TIPO DE XORNADA PUNTOS

Actividade laboral con xornada 
parcial por cada membro que cumpra 
a condición (pai, nai ou titor/es) 

1

Actividade laboral xornada completa 
por cada membro que cumpra a 
condición (pai, nai ou titor/es)

2



CONTÍAS 

Bolsas para unidades familiares e de convivencia con escaseza de
recursos económicos:

Bolsas para sufragar gastos de comedor: Concederase un 90 % 
do custo do comedor escolar ata un máximo de 90 €/ mes (10 meses, 
setembro 2017 a xuño 2018).
Bolsas para a realización de actividades extraescolares: 

Concederase o 100 % do custo da actividade ata un máximo de 30 
€/mes (9 meses, outubro 2017 a xuño 2018).
Bolsas para a adquisición de material escolar: Concederase un 

máximo de 60 € (pago único), dependendo do gasto realizado (2 
meses, setembro-outubro do 2017).

Bolsas para a conciliación da vida persoal, familiar e laboral. 

Bolsas para sufragar gastos de comedor: Concederanse ata 50 
bolsas, por importe de 45,00 €/mes, (10 meses, setembro 2017 a xuño 
2018).



PRAZOS E LUGAR 

DE PRESENTACIÓN

Prazo de presentación de solicitudes. As solicitudes 
presentaranse no prazo de 15 días hábiles, contados a partir 
do seguinte á publicación da convocatoria no Boletín Oficial da 
Provincia.

Lugar de presentación: As solicitudes estarán a disposición na 
Concellaría de Políticas Sociais, Diversidade e Saúde, na Oficina 
de Atención á Cidadanía e na páxina web 
www.santiagodecompostela.gal

Entregaranse debidamente cumprimentados os anexos I e II 
correspondentes xunto coa documentación requirida no Rexistro 
Xeral do Concello, rúa Presidente Salvador Allende, 2-4 ou no 
Rexistro auxiliar do Centro Sociocultural O Ensanche, rúa Frei 
Rosendo Salvado 14-16, baixo así como nos órganos sinalados no 
artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento 
administrativo común das Administración Públicas. 


