
BENESTAR SOCIAL

 CAMPAÑA DE BOLSAS DE AXUDA DE COMEDOR ESCOLAR  E AXUDAS 
Á ESCOLARIZACIÓN 2012-2013

BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE AXUDA DE 
COMEDOR ESCOLAR  2012-2013

1.- Obxecto

O obxecto da presente convocatoria é regular o sistema de concesión de bolsas de axuda 
de  comedor   para  o  curso  escolar  2012-2013,  dirixidas  a  unidades  familiares  con 
menores  a  cargo,  escolarizados  nos  centros  de  ensino  (públicos  e  concertados)  da 
localidade en que se impartan estudos de educación infantil e primaria e que conten con 
servizo de comedor.

2.- Beneficiarios/as e requisitos

Poderán solicitar estas bolsas de axuda os representantes legais –pai, nai e titor/a dos/as 
menores que se encontren escolarizados nos centros públicos e concertados de ensino 
infantil e primaria de Ferrol, que cumpran seguintes requisitos:

a)Estar empadroado e residir no Concello de Ferrol.
b)Convivir cos/as menores para os que se solicita a bolsa de.
c)Estar matriculado o/a menor para o curso escolar correspondente á convocatoria 
en  centro  educativo  público  ou  concertado  de  educación  infantil  ou  de  ensino 
primaria da localidade que conten con servizo de comedor e acreditar que asiste con 
regularidade
d)Que  os  ingresos  económicos  da  unidade  familiar  non  superen  os  máximos 
establecidos nas bases.
e)Presentar a solicitude e a documentación requirida en tempo e forma establecida 
polo Concello de Ferrol.

3.- Solicitudes e prazo
No Rexistro Municipal
O prazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturais contados a partir do día 
seguinte á data de publicación da convocatoria no taboleiro de anuncios do Concello e 
nos centros de servicios sociais.

As  solicitudes  acompañadas  da  documentación  preceptiva  e  os  anexos  deberán 
presentarse  no  modelo  normalizado  de  solicitude  asinado  pola  persoa  solicitante 
(pai/nai/titor/a) na que se especificará o nome do/a menor ou menores, o centro escolar 
e o curso para o que se solicita a praza de comedor. O modelo de solicitude e os anexos 
serán facilitados, ademais de no Rexistro Municipal, no Centro de Servizos Sociais e 
nas  unidades  básicas  de Traballo  Social,  onde se dará información destas  bolsas  de 
axuda.



As solicitudes presentadas fóra do prazo establecido por situación sobrevida terán que 
cumprir os requisitos desta convocatoria e achegar toda a documentación preceptiva.

Así  mesmo,  esixirase  que  vaian  acompañadas  obrigatoriamente  de  informe  técnico 
emitido por profesionais dos servizos sociais e valoraranse só nos seguintes supostos:

-  Por  traslado de centro  escolar  dende outro  municipio,  cando esta  circunstancia  se 
produza despois de finalizado o prazo da convocatoria (xustificarase con certificados 
escolares e outra documentación pertinente)
-  Por  situacións  de  violencia  de  xénero  sobrevidas  despois  da  convocatoria 
(xustificarase mediante orde de protección ou outros documentos xudiciais)
- Por cambios graves da situación sociofamiliar que teñan consecuencias sobre o risco 
social dos menores.

Calquera destes supostos deberá ser valorado e informado polos servizos sociais  do 
Concello de Ferrol que emitirán informe técnico sobre a situación.

4.- Documentación

Terán que presentar a documentación que se relaciona a continuación todos os membros 
da unidade familiar empadroados no mesmo domicilio, maiores de 18 anos,  coas que 
existan vínculos de parentesco e que estean legalmente obrigadas a prestar alimentos 
(neste caso pais, avós e irmáns)

A documentación preceptiva a presentar coa solicitude é a seguinte:

1.- Modelo normalizado de solicitude completamente cuberto no que se especificará o 
nome do/a dos/as menor/es, o centro escolar e o curso para o que se solicita a bolsa de 
axuda. (anexo I)
2.-  Declaración  xurada  de  compromiso  de  obrigacións.  Deberá  presentarse  asinada. 
(anexo II)
3.- Fotocopia completa do libro de familia
4.- Fotocopia da última declaración do IRPF, correspondente a cada un dos membros 
computables da unidade familiar ou certificado negativo expedido pola Administración 
Tributaria. 
5.- Informe da vida laboral completo e actualizado (só se admitirán aqueles que teñan 
como  máximo  a  data  de  un  mes  antes  da  data  da  convocatoria)  da  Tesourería  da 
Seguridade Social.  No caso de telo solicitado presentarase a copia do xustificante da 
mencionada  solicitude  e  o informe achegarase  á  solicitude  en canto  sexa emitido  e 
recibido. 
6.- Fotocopia do DNI ou documento de análoga natureza (en vigor)
7.- En caso de separación ou divorcio legal, copia da sentenza e do convenio regulador, 
así como xustificantes bancarios das achegas económicas establecidas na mencionada 
sentenza. En situacións de non pagamento, copia da solicitude da execución de sentenza 
presentada perante o xulgado ou xustificante de inicio das actuacións.
8.- En caso de unións de feito con fillos/as recoñecidos, copia da sentenza de garda, 
custodia e alimentos, así como xustificantes das achegas económicas establecidas na 
mencionada  sentenza.  En  situacións  de  non  pagamento,  copia  da  solicitude  de 



execución  de  sentenza  presentada  perante  o  xulgado  ou  xustificante  de  inicio  das 
actuacións.
9.- En caso de que os/as menores estean en situación de acollemento por resolución 
administrativa  ou auto xudicial,  deberase acreditar  mediante  copia do certificado do 
organismo competente e, se é o caso, a contía da remuneración.

10.- Xustificantes de ingresos:

a) Traballadores/as en activo:
a.1) Traballadores/as por conta allea

•Fotocopia das dúas últimas nóminas
a.2) Traballadores/as autónomos:

•Fotocopia de pagamentos a conta do IRPF do primeiro trimestre do ano 
2012, para empresarios ou profesionais.
•Fotocopia das cotizacións á Seguridade Social e liquidacións dos pagos 
fraccionados dos últimos doce meses.

b) Pensionistas:
•Xustificante da pensión/s mensual
•As persoas perceptoras de pensións de incapacidade permanente total ou 
parcial deberán presentar obrigatoriamente o informe de vida laboral e a 
tarxeta de demandante de emprego actualizada.

c) Demandantes de emprego con prestación:
•Certificado de prestacións do INEM dos últimos 2 meses
•Vida laboral da Tesourería da Seguridade Social actualizada

d) Demandantes de emprego sen prestación
•Fotocopia  da  tarxeta  de  demandante  de  emprego,  que  terá  unha 
antigüidade mínima dun mes anterior á data da convocatoria.
•Vida laboral da Tesourería da Seguridade Social actualizada

e) Perceptores/as de RISGA
•A documentación figura no departamento de Servizos Sociais, polo que 
non terán que achegar xustificante da contía mensual.

f) Acollemento familiar remunerado
Xustificante da contía mensual da prestación

g) Salario da liberdade
Xustificante da contía mensual da prestación

Cando  non  sexa  posible  achegar  algunha  da  documentación  sinalada,  poderá, 
excepcionalmente,  ser  substituída  por  unha  declaración  responsable  e  a  copia  do 
xustificante de que a ten  solicitada.

Nos supostos de acollemento,  o/a destinatario/a  da bolsa de axuda será a persoa ou 
persoas que teñan resolución administrativa ou auto xudicial desta.

En ningún caso poderán ser destinatarios/as da bolsa de axuda os proxenitores privados 
da patria potestade dos/as menores, ou se a tutela ou a garda fose asumida por unha 
institución pública.

O  empadroamento  e  convivencia  comprobarase  de  oficio  dende  o  departamento  de 
Servizos Sociais.



O/a  solicitante  queda  obrigado  a  comunicarlle  ao  Concello  calquera  alteración  das 
circunstancias que motivaron a concesión da bolsa de comedor.
5.- Criterios de valoración

As solicitudes valoraranse tendo en conta o seguinte criterio económico:

5.1. Baremo económico

No baremo económico terase en conta o 1,5 veces o IPREM, incrementando 
un 15% por cada novo membro e cun límite de 1397,02 euros, segundo o 
seguinte baremo:

Nº de membros              Contía

- 2 ……………………………....... 798,76  euros
- 3 ……………………………....... 918,57 euros
- 4 ……………………………....... 1056,35 euros
- 5 ……………………………....... 1214,80 euros
- 6 ................................................... 1397,02 euros

No  suposto  de  que  non  se  poidan  conceder  axudas  a  todos  os/as  solicitantes  que 
cumpran  os  requisitos  requiridos  no  baremo  anterior,  pola  limitación  do  crédito 
destinado  a  esta  convocatoria,  as  axudas  concederanse  dándolles  prioridade  aos 
solicitantes que obtivesen maior puntuación de acordo co seguinte baremo:

5.2- Situación familiar, social e laboral dos pais ou titores legais do menor/es 

Situación familiar, social e laboral dos pais/titores dos/as menores Puntos

Familias en situación de desemprego, emprego precario ou perceptora de 
pensións ou salarios mínimos establecidos por Lei: PNC, RISGA, RAI e 
salario da liberdade

7

Familia numerosa 5

Situación de violencia de xénero no contorno familiar 3

Dentro da mesma puntuación terán prioridade os/as orfos/as, familias monoparentais ou 
familias con violencia de xénero no contorno familiar.

5.3.- Situación social do/a menor de 0 a 5 puntos (acredítase mediante informe técnico).

Neste apartado prevalecerá o benestar do/a menor sobre o baremo económico sempre 
que a situación social do/a menor sexa acreditada mediante informe técnico que será 
emitido polos/as profesionais dos servizos sociais municipais.



6.- Criterios de adxudicación

O  outorgamento  destas  bolsas  de  axuda  estará  supeditado  á  existencia  de  crédito 
adecuado e suficiente na partida correspondente do orzamento municipal xeral anual. 

As bolsas de axuda serán adxudicadas ás familias que obteñan a maior puntuación ate 
esgotar o orzamento asignado. Aquelas familias que, cumprindo os requisitos esixidos, 
no fosen beneficiarias de bolsa por falta de crédito presupostario quedarán en listaxe de 
espera.

No  caso  de  quedar  vacantes  por  perda  da  bolsa  ou  por  renuncia  voluntaria  á  ela 
dalgún/ha adxudicatario/a, estas serán outorgadas aos/as solicitantes que se encontren na 
listaxe  de  espera  por  rigorosa  orde  de  puntuación  e  sempre  en  función  do  crédito 
presupostario existente.

7.- Obrigacións dos/as beneficiarios/as. Causas de revogación

a)  Utilizar  o  servizo  de  comedor,  agás  causa  xustificada.  Considerarase   causa  de 
extinción da prestación a acumulación de 10 faltas nun mesmo mes sen xustificar.
b)  Comunicarlle  ao  Centro  de  Servizos  Sociais  onde fose  presentada  a  solicitude  o 
abandono do servizo do comedor, así como a renuncia á bolsa de comedor que lle foi 
concedida.
c)  Cumprimento  das  normas  de  funcionamento  interno  do centro  educativo  ao  que 
pertenza o/a alumno/a.

7.1.- Poderase revogar a concesión da bolsa de comedor outorgada se se produce  algún 
dos seguintes supostos:

1. A ocultación de información, se esta condicionou a concesión da axuda.
2. A alteración das circunstancias alegadas que motivaron a súa concesión.
3. A inasistencia sen causa xustificada ao comedor durante 10 dias nun mesmo 

mes .

8.- Tramitación e resolución das solicitudes
 
O procedemento de tramitación das solicitudes seguirá as seguintes canles:

1)As solicitudes serán avaliadas polos/as técnicos/as dos Servizos Sociais
2)Unha  vez  avaliadas  a  concelleira  delegada  de  Benestar  Social  resolverá  a 
publicación da listaxe provisional das resolucións, que se publicará no taboleiro do 
Concello e nos distintos centros de Servizos Sociais.
3)Unha vez publicadas establécese un prazo de 10 días para presentar reclamacións 
sobre as resolucións efectuadas
4)Unha  vez  resoltas  todas  as  reclamacións,  publicarase  a  listaxe  definitiva  nos 
mesmos lugares onde se efectuou a listaxe provisional



9.- Entidades colaboradoras

Serán entidades colaboradoras os centros docentes públicos e concertados de educación 
infantil e de educación primaria obrigatoria que teñan servizo de comedor.

As bolsas de axuda aboaranse directamente ás empresas adxudicatarias do servizo de 
comedor escolar mediante a presentación da correspondente factura mensual.

  



BASES QUE REXERÁN A  CAMPAÑA DE BOLSAS DE AXUDA Á 
ESCOLARIZACIÓN

A axuda vai  dirixida  ao  alumnado  matriculado  en  educación  infantil,  primaria  e 
secundaria.

A contía da axuda será de 80,00 euros por neno/a.

As solicitudes avaliaranse segundo a situación social e económica das familias.

No baremo económico terase en conta o 1,5 veces o IPREM, incrementando un 15% 
por cada novo membro e cun límite de 1397,02 euros, segundo o seguinte baremo:

Nº de membros              Contía

- 2 ……………………………....... 798,76  euros
- 3 ……………………………....... 918,57 euros
- 4 ……………………………....... 1056,35 euros
- 5 ……………………………....... 1214,80 euros
- 6 ................................................... 1397,02 euros

É requisito imprescindible estar empadroado no Concello de Ferrol e que os menores 
estean matriculados nun centro de ensino do concello.

Documentación

Terán que presentar a documentación que se relaciona a continuación todos os membros 
da unidade familiar empadroadas no mesmo domicilio, maiores de 18 anos,  coas que 
existan vínculos de parentesco e que estean legalmente obrigadas a prestar alimentos 
(neste caso pais, avós e irmáns)

A documentación preceptiva a presentar coa solicitude, é a seguinte:
1.- Modelo normalizado de solicitude completamente cuberto no que se especificará o 
nome do/a dos/as menor/es, o centro escolar e o curso para o que se solicita a axuda. 
(anexo III)
2.-  Declaración  xurada  de  compromiso  de  obrigacións.  Deberá  presentarse  asinada. 
(anexoO II)
3.- Fotocopia completa do libro de familia
4.- Fotocopia da última declaración do IRPF, correspondente a cada un dos membros 
computables da unidade familiar, ou certificado negativo expedido pola Administración 
Tributaria. 
5.- Informe da vida laboral completo e actualizado (só se admitirán aqueles que teñan 
como  máximo  a  data  de  un  mes  antes  da  data  da  convocatoria)  da  Tesourería  da 
Seguridade  Social.  No  caso  de  telo  solicitado  presentarase  a  copia  do  resgardo  da 
mencionada  solicitude  e  o informe achegarase  á  solicitude  en canto  sexa emitido  e 
recibido. 
6.- Fotocopia do DNI ou documento de análoga natureza (en vigor)



7.- No caso de separación ou divorcio legal, copia da sentenza e do convenio regulador, 
así como xustificantes bancarios das achegas económicas establecidas na mencionada 
sentenza. En situacións de non pagamento, copia da solicitude da execución de sentenza 
presentada perante o xulgado ou xustificante de inicio das actuacións.
8.- No caso de unións de feito con fillos/as recoñecidos, copia da sentenza de garda, 
custodia e alimentos, así como xustificantes das achegas económicas establecidas na 
mencionada  sentenza.  En  situacións  de  non  pagamento,  copia  da  solicitude  de 
execución  de  sentenza  presentada  perante  o  xulgado  ou  xustificante  de  inicio  das 
actuacións.
9.- No caso de que os/as menores estean en situación de acollemento por resolución 
administrativa  ou auto xudicial,  deberase acreditar  mediante  copia do certificado do 
organismo competente e, se é o caso, a contía da remuneración.

10.- Xustificantes de ingresos:

a) Traballadores/as en activo:
a.1) Traballadores/as por conta allea

•Fotocopia das dúas últimas nóminas
a.2) Traballadores/as autónomos:

•Fotocopia de pagos a conta do IRPF do primeiro trimestre do ano 2012, 
para empresarios/as ou profesionais.
•Fotocopia das cotizacións á Seguridade Social e liquidacións dos pagos 
fraccionados dos últimos doce meses.

b) Pensionistas:
•Xustificante da pensión/s mensual
•As persoas perceptoras de pensións de incapacidade permanente total ou 
parcial deberán presentar obrigatoriamente o informe de vida laboral e a 
tarxeta de demandante de emprego actualizada.

c) Demandantes de emprego con prestación:
•Certificado de prestacións do INEM dos últimos 2 meses
•Vida laboral da Tesourería da Seguridade Social actualizada

d) Demandantes de emprego sen prestación
•Fotocopia  da  tarxeta  de  demandante  de  emprego,  que  terá  unha 
antigüidade mínima de un mes anterior á data da convocatoria.
•Vida laboral da Tesourería da Seguridade Social actualizada

e) Perceptores/as de RISGA
•A documentación obra no departamento de Servizos Sociais, polo que 
non terán que achegar xustificante da contía mensual.

f) Acollemento familiar remunerado
Xustificante da contía mensual da prestación

g) Salario da liberdade
Xustificante da contía mensual da prestación

Cando  non  sexa  posible  achegar  algunha  da  documentación  sinalada,  poderá, 
excepcionalmente,  ser  substituída  por  unha  declaración  responsable  e  a  copia  do 
xustificante de tela solicitada.

Nos supostos de acollemento, o/a destinatario/a da bolsa será a persoa ou persoas que 
teñan resolución administrativa ou auto xudicial dela.



En ningún caso poderán ser destinatarios/as  da bolsa os/as  proxenitores privados da 
patria  potestade  dos/as  menores  ou  se  a  tutela  ou  a  garda  fose  asumida  por  unha 
institución pública.

O  empadroamento  e  convivencia  comprobarase  de  oficio  dende  o  departamento  de 
Servizos Sociais.

O prazo para presentar solicitudes será o mesmo que o establecido  para as bolsas de 
axuda de comedor:  No Rexistro Municipal.O prazo de presentación de solicitudes 
será de 30 días naturais contados a partir do día seguinte á data de publicación da 
convocatoria no taboleiro de anuncios do Concello e nos centros de servicios sociais, 
coa  finalidade  de facilitarlles  aos/as  cidadáns/ás  a  presentación  unha soa  vez  da 
documentación requirida que será válida tanto para bolsas de axuda de comedor 
como para as axudas á escolarización. 

Unha vez publicadas as correspondentes resolucións, abrirase un prazo de dez días 
naturais,  contados a partir  do día seguinte  ao da súa publicación  para presentar 
reclamacións.

Os  vales  repartiranse  dende  o  mesmo  día  da  publicación  das  resolucións.  Nos 
mencionados vales irán reflectidas as cantidades concedidas que se cambiarán en 
calquera establecemento comercial pertencente ao Concello de Ferrol que acepte o 
mencionado vale.

Ferrol, 16 de xullo de 2012

O Alcalde,

Asdo.: Jose Manuel Rey Varela



ANEXO I

SOLICITUDES BOLSAS DE AXUDA DE COMEDOR CURSO ESCOLAR 
2012/2013

Solicitante:
Nome e apelidos

DNI:   

Enderezo:

Teléfono:

Menores:
Nome e apelidos                            Centro de ensino Curso

Achego a documentación requirida polos Servizos Sociais do Concello de Ferrol, e declaro que 
todos os datos e a documentación que se acompaña son certos, e acepto que a falsificación deles  
dará lugar á denegación automática da bolsa de axuda solicitada.

Ferrol,         de                       de 2012

O/A solicitante

Asdo.:

ILMO. SR. ALCALDE DO EXCMO. CONCELLO DE FERROL



ANEXO II

As persoas asinantes declaran:

−que  coñecen  e  aceptan  as  bases  da  convocatoria  para  a  que 
solicitan a axuda.

−que  todos  os  datos  incorporados  á  solicitude  se  axustan  á 
realidade.

−que quedan informados  de que a inexactitude das circunstancias 
declaradas dará lugar á denegación ou revogación da axuda

−que a  non presentación  da declaración  do IRPF por parte  do 
membros  da unidade  familiar  que  estean obrigados,  segundo a 
lexislación vixente, será motivo de denegación da axuda

Ferrol, 

Asdo.



ANEXO III

SOLICITUDE DE AXUDA Á ESCOLARIZACIÓN CURSO ESCOLAR 
2012/2013

Solicitante:
Nome e apelidos

DNI:   

Enderezo:

Teléfono:

Menores:
Nome e apelidos                            Colexio Curso

Achego a documentación requirida polos Servizos Sociais do Concello de Ferrol, declaro que 
todos os datos e a documentación que se acompaña son certos, e acepto que a súa falsificación 
dará lugar á denegación automática da bolsa de axuda  solicitada.

Ferrol,         de                       de 2012

O/A solicitante
Asdo.:

ILMO. SR. ALCALDE DO EXCMO. CONCELLO DE FERROL


