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Axudas ás familias para a escolarización dos seus fillos-fillas para o curso 2017-2018

Beneficiarios
Poderán ser beneficiari@s destas axudas o pai /nai, ou titor legal  do alumnado empadroado no
termo municipal das Pontes que vaian cursar calquera dos seguintes estudios: Educación Infantil,
Educación  Primaria,  Educación  Secundaria,  Bacharelato,  Ciclos  Formativos  de  Grao  Medio  e
Superior.

Requisitos
3.1 Estar empadroado/a no Concello das Pontes
3.2 Que os ingresos da unidade familiar (Declaración da renda 2015: base impoñible xeral

máis base impoñible do aforro) non superen os 19.500 euros, sempre que a parte de
aforro da base impoñible non sexa superior a 300 €.

3.3 Ter  presentado solicitude de reserva para continuar no centro escolar ou solicitude de
admisión para un posto escolar nun centro sostido con fondos públicos, no caso de non
ser escolaridade obrigatoria.

3.4 Terase en conta a situación familiar, previo informe dos Servizos Sociais do Concello,
no  caso  de  producirse  algunha  variación  económica,  social  ou  familiar  durante  o
presente ano.

3.5 Estar ao corrente coas obrigas fiscais da Axencia Tributaria, Seguridade Social, e o
Concello das Pontes, ANEXO II.

Contía das axudas
A contía  das axudas será variable segundo o curso do que se trate, 

CURSO ESCOLAR CONTÍAS
Educación Infantil 0-3 30 €
Educación Infantil 3-6 100 €
Educación Primaria e Secundaria 100 € 
Ciclos formativos 140 €
Bacharelato 140 €

Solicitude e documentación
1. Solicitude (Anexo I). Asinada por nai e pai
2. Autorización datos tributarios (Anexo II)
3. Declaración responsable (Anexo III). Asinada por nai e pai
4. Fotocopia do DNI do solicitante
5. Fotocopia libro de familia
6. Xustificante de Ingresos: Fotocopia da Declaración da Renda do exercicio 2015 de todos

os membros da unidade familiar (só pais e fillos). No caso de non estar obrigados a facela
deberán presentar certificado negativo de imputacións.

7. Fotocopia  da  matrícula  no  caso  de  escolaridade  non  obrigatoria  (Infantil,  BAC,  ciclos
formativos,...).

8. Se  fora  o  caso,  sentenza  de  divorcio  ou  separación,  ou  de  de  acreditar  ser  familia
monoparental, ou  copia da sentenza de garda/custodia.

Lugar e prazo de presentación
Para  mais  información  e  recollida  de  documentación,  nas  oficinas  de  Servizos  Sociais.
Presentación de solicitudes e documentación na oficina do Rexistro do Concello entre o 21 de
xuño e o 10 de xullo de 2017.
Haberá un prazo en setembro (do 11 ao 16 de) para casos de alumnado que realice a matrícula
nesas datas para cursar BAC e Ciclos Formativos.
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