PREGUNTAS FRECUENTES
Axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios, no curso académico 2013-2014, nas
universidades do Sistema Universitario de Galicia, que por causa sobrevida ou imprevista teña dificultades
económicas para continuar estudos.

1. Cando se publicou a orde de convocatoria?
A Orde do 20 de marzo de 2014 publicouse no DOG número 64 do 2 de abril de 2014.

2. Onde está dispoñible o formulario de solicitude?
O anexo I (ED 433A) está dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.es)

3. En que consiste a bolsa?
É unha axuda para o alumnado universitario do Sistema Universitario de Galicia (en diante, SUG) cunha necesidade
urxente de recursos económicos motivada por causas sobrevidas e imprevistas que lle impidan ou dificulten a
continuidade dos seus estudos.

4. Que se entende por situación sobrevida ou imprevista?
Enténdese por causa sobrevida ou imprevista, unha situación de orfandade absoluta, falecemento pai/nai/titor legal,
desemprego do sustentador principal, enfermidade grave, violencia doméstica, vítimas de actos terroristas,
separación, divorcio, ruína ou quebra familiar e outras circunstancias non recollidas que sendo xustificadas
repercutan na situación socioeconómica familiar.

5. Cando ten que acontecer a situación sobrevida ou imprevista?
A situación sobrevida ou imprevista ten que acontecer durante o actual curso académico 2013/2014.

6. Quen pode solicitala?
O alumnado universitario matriculado en calquera das tres universidades do SUG durante o curso académico
2013/14, en estudos universitarios presenciais conducentes ao título de grao, licenciado, arquitecto, enxeñeiro,
diplomado, mestre, arquitecto técnico ou enxeñeiro técnico.

7. Que requisitos se deben cumprir?
a) Necesidade urxente de recursos económicos para paliar a situación de emerxencia derivada dunha causa
sobrevida ou imprevista (orfandade absoluta, falecemento pai/nai/titor legal, desemprego do sustentador principal,
enfermidade grave, violencia doméstica, vítimas de actos terroristas, separación, divorcio, ruína ou quebra familiar e
outras circunstancias non recollidas que sendo xustificadas repercutan na situación socioeconómica familiar).
b) Que a situación sobrevida ou imprevista acontecese durante o actual curso académico 2013/2014.
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c) Estar matriculado no curso 2013/14, como mínimo en 50 créditos, en estudos universitarios presenciais
conducentes ao título de grao, licenciado, enxeñeiro, arquitecto, diplomado, mestre, enxeñeiro técnico, ou arquitecto
técnico, en calquera das universidades do Sistema Universitario de Galicia.
d) Que a renda per cápita da unidade familiar non sexa superior ao importe anual da pensión non contributiva para o
ano 2014 é dicir 5.122,60 euros (426,88 euros mensuais, incluída nesta contía a parte proporcional de dúas pagas
extraordinarias).
e) Non percibir esta axuda con anterioridade.

8. Pode solicitar esta convocatoria o alumnado de 1.º curso?
Si, o alumnado de 1.º curso, igual que os que continúan estudos, debe estar matriculado como mínimo en 50
créditos para poder solicitar a axuda.

9. Se en anteriores convocatorias resultou beneficiario/a desta mesma bolsa. Pode presentar novamente a
solicitude?
Non, quedan excluídos desta convocatoria os/as alumnos/as que xa resultasen beneficiarios/as desta axuda en
anteriores convocatorias.

10. Pode solicitar a axuda un estudante que curse un máster universitario oficial?
Non, esta axuda non vai dirixida ao alumnado de máster universitario. Vai destinada exclusivamente ao alumnado
matriculado en titulacións de grao ou nas anteriores ensinanzas LRU.

11. Cal é a contía da axuda?
A contía da axuda en función dos limiares de renda per cápita é:

Limiares de renda

Contía da axuda

Ata 3.600 €

2.500 euros

De 3.601 € a 4.100 €

2.000 euros

De 4.101 € a 4.600 €

1.500 euros

De 4.601 € a 5.122,60 €

1.250 euros

12. Cando remata o prazo de presentación de solicitudes?
O prazo de presentación de solicitudes é diferente segundo o momento en que acontece a causa sobrevida ou
imprevista.
- Se a causa sobrevida ou imprevista acontece con anterioridade ao 2 de abril de 2014 (data de publicación da
orde de convocatoria), o prazo de presentación de solicitudes remata o día 2 de maio de 2014.
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- Se a causa sobrevida ou imprevista acontece con posterioridade ao 2 de abril de 2014 (data de publicación da
orde de convocatoria), o prazo de presentación será dun mes desde que aconteceu a causa sobrevida sendo,
nestes casos, a data límite para a presentación de solicitudes o 1 de setembro de 2014.
É dicir, se a causa acontece o 25 de abril, teremos que presentar a solicitude ata o 25 de maio; se acontece o 4 de
xuño teremos que presentala ata o 4 de xullo.

13. Cales son as formas de presentación da solicitude?
▪ Vía electrónica: a través do formulario normalizado ED 433 A que se atopa dispoñible na sede electrónica da
Xunta de Galicia (http://sede.xunta.es). Para a presentación a través da sede electrónica, admitirase o DNI
electrónico ou calquera outro sistema de sinatura electrónica aceptado pola sede da persoa solicitante ou do
representante legal.

▪ Formato papel: presentarase unha vez que se cubra o formulario en formato PDF dispoñible na sede
(sede.xunta.es), presentarase asinado no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia e dirixirase á Secretaría Xeral de
Universidades (Edificio administrativo de San Caetano, s/n, 15781, Santiago de Compostela) ou ben a calquera dos
centros previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro (BOE do 14 de xaneiro).

14. Que significa presentar a solicitude a través da sede electrónica?
Implica presentar a solicitude de xeito telemático, é dicir, integramente a través da internet (sede.xunta.es) dentro do
prazo establecido na convocatoria. Para isto necesitará posuír un certificado dixital admitido pola sede electrónica
ou un DNI electrónico. Unha vez que remate de cubrir a súa solicitude e agregue os arquivos anexos que lle indique
a aplicación informática, deberá gardar o borrador, confirmalo para verificar que todo estea correcto e, finalmente,
envialo. Neste intre a aplicación demandaralle que o asine dixitalmente. Unha vez que asine dixitalmente xerarase
un código, que será o comprobante de que a súa solicitude foi presentada con éxito.

15. Se se opta por presentar a solicitude en formato papel, cales son os centros previstos no artigo 38.4 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro (BOE do 14 de xaneiro) onde se pode entregar?
a) Nas principais oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia (http://www.xunta.es/oficina-de-rexistro-einformacion/presentacion), que son:
■ Oficinas dos edificios administrativos (Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza), cuxos enderezos se relacionan:
- Santiago de Compostela: Rexistro Xeral da Xunta de Galicia, edificio administrativo de San Caetano, s/n.
- A Coruña: Rexistro do edificio administrativo da Coruña, Praza Luís Seoane, s/n, Monelos.
- Ferrol: Rexistro do edificio administrativo de Ferrol, Praza Camilo José Cela, s/n.
- Lugo: Rexistro do edificio administrativo de Lugo, Rolda da Muralla, 70.
- Ourense: Rexistro do edificio administrativo de Ourense, Avenida da Habana, 79.
- Pontevedra: Rexistro do edificio administrativo de Pontevedra, Rúa Fernández Ladreda, 43, Campolongo.
- Vigo: Rexistro do Edificio administrativo de Vigo, Praza da Estrela. Rúa Concepción Arenal, 8.

3

Outras oficinas principais: en Santiago de Compostela, A Coruña, Lugo e Ourense (http://www.xunta.es/oficinade-rexistro-e-informacion/presentacion)

Así mesmo, o seguinte buscador (http://www.xunta.es/oficina-de-rexistro-e-informacion/localizacion-das-oficinas)
facilita a localización por palabras, provincias ou concellos, das oficinas de rexistro propias da Xunta de Galicia.
Ademais, a través destas ligazóns tamén se pode consultar a relación de entidades locais galegas que recollen
documentación para a Xunta de Galicia (Portelo único) ou a Administración xeral do Estado (060).

b) Os rexistros de calquera órgano administrativo que pertenza á Administración xeral do Estado, a calquera
Administración das comunidades autónomas ou a algunha das entidades que integran a Administración local se,
neste último caso, se subscribise o oportuno convenio.
c) As oficinas de Correos, na forma que regulamentariamente se estableza.
d)

As

representacións

diplomáticas

ou

as

oficinas

consulares

de

España

no

estranxeiro

(http://www.exteriores.gob.es).
e) Calquera outro que establezan as disposicións vixentes.

16. Cal é o procedemento que se ha de seguir, se se presenta nunha oficina de Correos en España?
O envío deberá ser certificado, co selo de correos na primeira folla do formulario (anexo I, ED 443A) para garantir
que a data de remisión sexa anterior á de peche da convocatoria. Deberá remitirse ao:
Rexistro Xeral da Xunta de Galicia
Edificio administrativo de San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela
A Coruña
Non se admitirán como medio de presentación de solicitudes os servizos de mensaxería privados.

17. Cando se cubre a epígrafe “Na súa representación” do anexo I?
Esta epígrafe só se cubre se a solicitude (anexo I) é cuberta, asinada e presentada pola persoa que se designe
como representante legal, é dicir, pola persoa que inste a solicitude en ausencia do solicitante e no nome deste.
Nese caso, o representante legal cubriría os seus datos na epígrafe “Na súa representación”, e asinaría a
solicitude.
A sinatura da solicitude (anexo I) ten que cadrar coa identidade da persoa que apareza na epígrafe “Na súa
representación”.
Xuntaríase tamén (-) o “documento de representación”, cuberto polo solicitante da axuda e dispoñible no seguinte
enlace: http://ficheiros-web.xunta.es/sede/PX001A-G.pdf

Documento de representación
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Este documento ten que ser obrigatoriamente asinado pola persoa outorgante –solicitante representado– e pola
persoa autorizada –representante do solicitante–.

18. Débese cubrir con carácter obrigatorio a declaración responsable que aparece no anexo I
(continuación)?
Si, débese cubrir tanto no caso de non ter solicitada ningunha outra axuda para este mesmo proxecto, como se se
solicitara ou concedera outro tipo de bolsa para a mesma finalidade.

19. Onde podo resolver as miñas dúbidas?
- Se son dúbidas relacionadas con dificultades técnicas ou se precisa máis información durante o proceso de
obtención dos formularios, pode dirixirse ao 012 (teléfono de información) ou ao enderezo: 012@xunta.es.
- Se son dúbidas en relación coa convocatoria, ten que dirixirse a: orientacion.sug@edu.xunta.es.
- Se desexa resolvelas na propia consellería, debe dirixirse á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria, Secretaría Xeral de Universidades, Servizo de Apoio e Orientación aos Estudantes Universitarios, no
enderezo: Edificio administrativo de San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela, A Coruña.
-Se son consultas telefónicas, ten que dirixirse á Sección de Bolsas, do Servizo de Apoio e Orientación aos
Estudantes Universitarios, nos teléfonos 981 54 44 03/ 54 31/33.

20. Que documentación se necesita achegar xunto co formulario de solicitude?
Xunto co formulario de solicitude (anexo I, modelo normalizado ED433A) deberá achegar:
a) Copia do DNI cando o/a solicitante non autorice a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria para a consulta dos seus datos no Sistema de verificación de datos de identidade.
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b) Xustificación da causa sobrevida ou imprevista en que fundamenta a petición da axuda para o cal presentará
todos os documentos que a proben.
c) Informe do/da traballador/a social do concello en que estea empadroado/a o/a solicitante que recolla a causa
sobrevida ou imprevista, así como a situación socioeconómica da unidade de familiar, anterior e posterior á causa,
que motive a necesidade urxente de recursos económicos.
d) Certificación académica ou extracto do expediente académico, en que consten as materias e créditos en que
está matriculado no curso académico 2013/14.
21. En que consiste o informe do/da traballador/a social do concello?
Consiste nun informe emitido polo/a traballador/a social do concello onde está empadroado o solicitante onde
explique a situación familiar ou persoal, que motive a necesidade urxente de recursos económicos.
22. Cando se solicita a certificación académica ou extracto do expediente académico, refírese á certificación
académica oficial ou vale con imprimir o expediente académico que aparece na Secretaría virtual dunha das
tres universidades do SUG?
Si, serve o extracto do expediente académico que imprime da Secretaría virtual dunha das tres universidades do
SUG.
No extracto do expediente académico ou na certificación académica que presente, terán que constar as materias ou
créditos nos que está matriculado no curso 2013/2014.

23. Deberase entregar toda a documentación no prazo de presentación de solicitudes?
O que debe presentarse en prazo é o formulario de solicitude (anexo I, modelo normalizado ED 433 A). Non
presentalo en prazo significa que non optará á axuda.
No caso de que non dispoña de toda a documentación solicitada no momento de presentación de solicitudes
requirirase o/a interesado para que, no prazo de dez días, emende a falta ou presente os documentos preceptivos,
con indicación de que así non o fixer darase por desistido/a da súa petición, logo de resolución, de conformidade co
previsto no artigo 71 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común.

24. Notifícase a resolución de concesión/denegación ao interesado?
Si, a resolución da concesión e denegación das axudas serán notificadas aos/ás interesados/as de acordo co
establecido na lei, estarán debidamente motivadas e expresarán, cando menos, o número de expediente, os datos
de identificación do/da solicitante, o importe e condicións da axuda e, se é o caso, a desestimación e causa de
denegación.
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25. Cando se aboarán as axudas concedidas?
A contía da axuda concedida aboaráselles aos/ás beneficiarios/as nun pagamento único polo importe que lle
corresponda segundo as contías determinadas no artigo 7 da convocatoria, unha vez notificada a resolución de
concesión.

26. Onde se ingresa o importe da axuda?
As axudas aboaranse na conta bancaria indicada polo interesado.

27. Cales son as obrigas dos beneficiarios?
As obrigas dos beneficiarios son:
a) Seguir durante o curso académico, con carácter presencial, os estudos en que se estea matriculado/a.
b) Comunicar por escrito calquera variación ou modificación que se produza durante a tramitación do procedemento
respecto das circunstancias alegadas na solicitude e de someterse ás actuacións de comprobación que acorde a
Secretaría Xeral de Universidades.
c) Comunicar por escrito a renuncia á axuda no caso de producirse unha causa que determine a dita renuncia.
d) Informar o órgano concedinte da obtención doutras subvencións ou axudas para a mesma finalidade,
procedentes de calquera administración pública, ente público ou privado.
e) Facilitar toda a información que lle sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal
de Contas e o Consello de Contas, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas,
segundo dispón o artigo 14.1 k) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
f) Acreditar mediante certificación que está ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á
Seguridade Social e que non ten pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da
comunidade autónoma. Esta certificación poderá ser substituída pola declaración responsable que figura dentro do
anexo I desta orde segundo se regula no artigo 11 do Regulamento da Lei 9/2007.

28. Son compatibles estas axudas con calquera outra para o mesmo fin?
Si, son compatibles con calquera outra bolsa ou axuda destinada a ese mesmo fin por algunha das administracións
públicas competentes ou calquera dos seus organismos, entes ou sociedades (agás que as súas normas
reguladoras proclamen a incompatibilidade, como é o caso das bolsas de carácter xeral e de mobilidade
convocadas polo MECD nas cales, de resultar beneficiario dunha delas, será o/a estudante quen teña que solicitar á
institución convocante a compatibilidade efectiva), sempre que a suma de todas elas non supere a contía máxima
de 5.000 euros.
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