
TR301V-2020 

NOTAS PARA A TRAMITACIÓN DAS BOLSAS E AXUDAS PARA 

ALUMNADO DOS CURSOS QUE SE INICIEN A PARTIR DO 

14/12/2019 
 

 

 

 

CONVOCATORIA: 

 

 
ORDE do 10 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á 

convocatoria de subvencións para a concesión directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras 

desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego 

correspondentes ao exercicio de 2020 (código de procedemento TR301V). (DOG 237-13/12/2019) 

 

 

SOLICITUDES: 

 

Na sección económica do Servizo de Orientación e Promoción Laboral de Vigo 

estamos a tramitar as solicitudes de bolsas de alumnos de cursos AFD da 

convocatoria 2020, que entrou en vigor a partir do día seguinte á súa 

publicación, é dicir, o 14/12/2019 e afecta aos cursos iniciados a partir desa 

data. 

 

 

TEÑAN EN CONTA QUE SE MODIFICARON AS AXUDAS 

 

Con motivo de poder minimizar os erros que estamos observando nas solicitudes 

que recibimos en anos anteriores, remitimos unhas breves indicacións para poder 

axilizar a súa tramitación. 

 

Como entidades colaboradoras deben ter en conta os seguintes puntos: 

 

1º) O procedemento para a presentación da solicitudes é o TR301V 

(convocatoria 2020) 

 

 

2º) Presentación de solicitudes: 

 

A presentación destas solicitudes 2020 só se pode facer a partir do 01/01/2020. 

Pero o prazo se conta desde que o/a alumno/a está de alta no curso. 

 

 



As solicitudes presentaranse electronicamente a través da Sede da Xunta de 

Galicia, exclusivamente mediante a solicitude con código de procedemento 

TR301V. 

 

Non son válidas as solicitudes presentadas a través de outro procedemento. 

 

4º) Presentación do anexo II: 

 

Debe presentarse sempre para as axudas de conciliación, IPI e discapacidade e 

deberán figurar os NIF/NIE de cada persoa. No caso de que algunha das 

persoas que figuran no anexo non ten NIF/NIE, deberán presentar a 

documentación pertinente (dependencia, volante de empadroamento 

conxunto...), xa que non poderemos obtela desde a Administración. 

 

5º) Declaración de ingresos (apartado 8 do anexo I): 

 Só se cubre se solicitan axudas que estean supeditadas aos ingresos 

(discapacidade, IPE ou conciliación) para o resto de axudas non se cubre. 

 

 Deben figurar todos os membros da unidade familiar ou de convivencia, o 

espazo é moi pequeno, estamos intentando que o amplíen pero, mentres 

tanto, se non lles chega, deberán indicar no anexo I que achegan 

documentación aparte e  incluír unha folla na que se declare ese apartado 

con todos os membros da unidade familiar ou de convivencia, incluída a 

persoa solicitante da axuda. A definición da unidade familiar o de 

convivencia establécese no artigo 11 da orde. 

 

 Comprobar que se marcan correctamente as indicacións de percepción de 

rendas, así como se estas son inferiores ou non ao 75% do IPREM (nesta 

segunda columna, se marcan SI é que son inferiores e se marcan NON é 

que son iguais ou superiores) 

 

Límite de ingresos para ter dereito as axudas de conciliación, IPI e 

discapacidade. Tal e como se recolle na orde de convocatoria os ingresos á 

suma dos ingresos brutos de todas as persoas que integran a unidade 

familiar ou de convivencia, incluída a persoa solicitante, dividida polo número 

de membros que a compoñen non pode ser iguais ou superiores ao 75% do 

IPREM. As rendas empregadas para o cálculo deben ser as do mes anterior 

ao inicio do curso ou do mes anterior a que se produza o feito causante que 

dea dereito á axuda. O cálculo das rendas detállase no artigo 10 da orde. 

 Todos os membros que figuran nesta declaración deben figurar no anexo II. 

 

6º) Declaración das liñas de transporte público (apartado 9): 



 Comprobar que cando se solicita unha axuda por transporte público figure 

cuberto o apartado 9 de declaración da liña de transporte. 

 

 Na declaración debe indicarse a liña de transporte ou, no caso de que non 

teña un número de liña, a orixe e a fin da liña, non é suficiente indicar a 

empresa de transporte. 

 

7º) Declaración dos km para a axuda de vehículo propio (apartado 

10): 

 Os km que se deben especificar na punto 10 da solicitude son os que se 

percorren diariamente (ida e volta) 

 

 A distancia calcúlase dende o domicilio de intermediación laboral do 

solicitante, é dicir, o domicilio que figura no Servizo Público de Emprego no 

momento no que entra no curso. 

 

8º) Corrección da solicitude: 

Cando se requira que corrixa algún punto da solicitude ou a persoa solicitante 

queira presentar algunha documentación deberá entrar na súa solicitude 

electrónica (procedemento TR301V) e achegar o impreso “Modificación ou 

mellora voluntaria da solicitude” xunto coa documentación solicitada. Non se 

debe presentar unha nova solicitude. 

 

9º) Solicitudes para o período de prácticas:  

A solicitude que se presenta para o curso xa cubre a totalidade da duración 

deste, incluído o período de prácticas. Unicamente se presentará unha nova 

solicitude para o período de prácticas cando se produza un cambio no 

medio de transporte empregado polo alumno. 

 

10º) Comunicacións de variacións do cumprimento dos requisitos 

necesarios para o recoñecemento da axuda. 

No artigo 21.1 da orde establécese que se a persoa alumna deixa de cumprir 

os requisitos necesarios para o recoñecemento da axuda está obrigada a 

comunicalo ao órgano competente para resolver no prazo de 5 días hábiles 

desde que se produza tal circunstancia. 

Tendo en conta o exposto, é obrigatoria a comunicación de que comezan a 

traballar, xa que perden o dereito a percepción da axuda por non ser 



desempregado inscrito como demandante de emprego no Servizo Publico de 

Emprego de Galicia. 

 

 Vigo, 3 de xaneiro de 2020 

 


