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BASES  REGULADORAS  DE  CONDUCE  FERROL:  PROGRAMA  DE 
AXUDAS PARA OBTER O PERMISO DE CONDUCIR CLASE B

1.- Obxecto

Este programa ten como obxectivo establecer las bases reguladoras que rexerán as axudas 
para a obtención do permiso de condución clase B por parte dos/das xoves empadroados en 
Ferrol coa finalidade de mellorar a súa expectativa de traballo e a súa mobilidade, así como 
sensibilizar e fomentar unha condución segura e responsable entre a xuventude.

2.- Beneficiarios/as, requisitos e baremación

Poderán solicitar as axudas que cumpran os  requisitos establecidos no artigo 10 da Lei de 
Subvencións de Galicia e ademais:

a) Estar empadroado no Concello de Ferrol.(con a lo menos 1 ano de antigüidade)
b) Ter entre 18 e 30 anos de idade, cumpridos no momento de presentar a súa solicitude.
c) Acreditar  un  nivel  de  ingresos  económicos  netos  anuais  da  unidade  familiar  non 

superior a 2,5 veces o IPREM establecido para o ano 2013, incluíndo as pagas extras e 
incrementando nun 15% por cada novo membro.

Para 2,5 veces IPREM

1 membro
(Incrementase un 15% 
por cada membro da 

unidade familiar)

1.331,27 €

2 membros 1.530,96 €
3 membros 1.760,60 €
4 membros 2.024,64 €

    d)  Baremación:

1.- Se os ingresos por unidade familiar se corresponden con unha vez o IPREM ou menor = 4 
puntos.
2.- Se os ingresos por unidade familiar abranguen entre máis de 1 e 1,5 veces o IPREM = 3 
puntos.
3.- Se os ingresos por unidade familiar abranguen entre máis de 1,5 e 2 veces o IPREM = 2 
puntos.
4.- Se os ingresos por unidade familiar abranguen entre  2 e 2,5 veces o IPREM = 1 puntos.



5.- Que a persoa solicitante sexa demandante de emprego = 2 puntos
6.- Que a persoa solicitante sexa estudiante = 1 punto
7.-  Que  os  supostos  5  e  6  non  serán  acumulativos,  e  ambos  deberán  xustificarse  coa 
documentación acreditativa.

3.- Solicitudes, documentación e prazo

Os xoves que desexen acollerse a esta convocatoria, deberán achegar a súa solicitude segundo 
o modelo oficial que poderán recoller no Rexistro Municipal.

O prazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir do día seguinte da aprobación das 
bases e estará aberto ata o día 23 de marzo.

Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes, o número de persoas beneficiarias 
será unicamente de 50. Por iso, confeccionarase  unha listaxe coas 50 persoas ás que se lles 
concede  a  axuda  e  outra  coas  persoas  ás  que  se  lles  denega,  explicando  os  motivos  da 
denegación. As persoas que queden fora desa listaxe pero que cumpran o resto dos requisitos, 
pasarán a formar parte dunha listaxe de espera

No caso de que se produza unha renuncia unha vez concedida a axuda, levarase a cabo unha 
ampliación  do  prazo  (anteriormente  fixado  e  que  é  ata  o  10  de  maio) para  posibles 
beneficiarios dentro da lista de espera. A devandita ampliación será de 10 días hábiles.

4.- Contía da axuda

A contía da axuda será de 200 euros por beneficiario/a, sempre e cando ese importe non 
supere o custo derivado da obtención do permiso de condución obxecto das axudas.

5.- Obrigas dos/das beneficiarios/-as

A condición de beneficiario/a obriga a este nos termos previstos no art. 11 da Lei 9/2007, de 
13 de xuño, de subvencións de Galicia e, en concreto:

1. A figurar ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias e da Seguridade Social, 
non ser debedor en virtude de resolución declarativa da procedencia de reintegro e de 
non ter ningunha débeda pendente, por calquera concepto, coa Administración Local. 
No caso contrario, non se fará o pagamento da axuda.

2. A matricularse nunha autoescola do ámbito municipal de Ferrol, antes do 10 de MAIO 
de 2013.No caso de renuncia de algún beneficiario, aplicarase o artigo 3 destas bases.

3. A facilitar por escrito toda a información que se lles requira pola Intervención Xeral 
do Concello de Ferrol, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do 
destinatario das axudas.



6.-  Concesión ou denegación da axuda

A Concellería de Xuventude, notificará á persoa solicitante a concesión ou denegación da 
axuda,  que  tamén  será  publicada  no  Taboleiro  de  Anuncios,  onde se  recollerá  a  lista  de 
autoescolas adheridas a este programa.

7.- Pagamento da axuda

A persoa beneficiaria deberá achegar por rexistro unha fotocopia do DNI e unha fotocopia 
dun importe da matrícula fixado en 250 €, antes do 10 de maio de 2013.

Unha vez presentada esta documentación, efectuarase o ingreso da axuda fixado en 200 € na 
conta bancaria da persoa beneficiaria, co fin de rematar o pago total de matrícula (matrícula, 
tasas, clases teóricas, manual de autoescola), fixado en 450 €.



AXUDAS PARA OBTER O PERMISO DE CONDUCIR CLASE B
DATOS PERSOAIS DO/A SOLICITANTE

NOME
APELIDOS
D.N.I
DIRECCIÓN
LOCALIDADE
CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO
MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS

NOME ENTIDADE BANCARIA
Nº CONTA BANCARIA

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

1. Fotocopia do D.N.I
2. Certificado de empadroamento.
3. Fotocopia da declaración do IRPF do solicitante  e/ou dos demais  membros da unidade 
familiar correspondente ao último exercicio.
4.Certificado da entidade bancaria onde se acredite a titularidade da conta correspondente.
5.- Documentación acreditativa no punto 2.d.7. das bases no caso que fose necesario.

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter Persoal,  
infórmase que os datos persoais recollidos nesta solicitude, incorporaranse a un ficheiro, para o seu tratamento, 
coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, 
cancelación e oposición previstos na Lei, mediante un escrito dirixido á Concellería de Xuventude do Concello 
de Ferrol.

FIRMA DO/DA SOLICITANTE

Ferrol, a                   de                       do 2013



ACEPTACIÓN OU RENUNCIA

Don/Dona ..................................................................................................................................... 
con NIF nº ........................................................................................, con relación á solicitude 
da axuda para facilitar a obtención do permiso de condución, clase B.

COMUNICA

1) Que lle  foi  debidamente  notificada  a  resolución da Concellería  de Xuventude con 
data..........................................................................................

2) A resolución concede unha subvención por un importe de 200€.
3) Sinalar o que proceda:

ACEPTA a subvención nos termos recollidos na resolución.

RENUNCIA  á  subvención  concedida,  deixando  sen  efecto  a  resolución  recibida,  polo 
seguinte motivo:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........... 

Para que así conste, firmo o presente escrito.

Ferrol, a ........................de ................................de 2013


