
 
 

AXUDAS MUNICIPAIS PARA LIBROS E MATERIAL ESCOLAR E USO DO 

SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR NO CURSO 2022-2023, PARA 

ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA E SECUNDARIA 

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN ATA O 14 DE OUTUBRO 

 

 

PERSOAS BENEFICIARIAS 

 

Requisitos: 

 

1. Ser pai, nai , titor/a  ou familia de acollida dun/dunha alumno/a que estea matriculado/a 

no curso 2022/2023 nun dos cursos obxecto da axuda. 

 

2. Non estar incursas nas prohibicións para obter a condición de beneficiaria, recollidas 

no artigo 10 da Lei 9/2007, so 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

 

3. Estar ao corrente por todos os conceptos nas obrigas tributarias e non tributarias coa 

facenda local, e os seus organismos autónomos. No caso contrario deberán presentar 

solicitude de fraccionamento de débeda cuxo cumprimento será tido en conta para a 

concesión de futuras prestación de igual natureza. 

 

4. Cumprir co baremo económico recollido na base VI. 

 

PRAZO E DOCUMENTACIÓN 

 

Dende o día seguinte da  publicación do anuncio no BOPPO ata o 14 de Outubro, 

 

Poderán presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Mos ou por calquera dos 

procedementos establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 

procedemento común das administracións públicas. 

 

Non se admitirá ningunha solicitude presentada fora de prazo. 

 

A mera presentación da solicitude suporá que a persoa solicitante coñece e acepta as 

presentes bases da convocatoria. 

 



Xunto coa solicitude e os anexos correspondentes, as persoas interesadas deberán de 

presentar os seguintes documentos:  

 

 Copia do D.N.I. da persoa solicitante, do cónxuxe,  titores/as ou familias de 

acollida no seu caso. 

 

 Fotocopia do libro de familia. En caso de separación ou divorcio entregarase 

tamén copia da sentencia xudicial ou convenio regulador onde conste a custodia 

do/a menor. 

 

 Declaración da renda do exercicio 2021 da persoa solicitante e, de selo caso ,do 

cónxuxe ou persoa unida por análoga relación. No caso de non habela feito 

presentarase un certificado negativo emitido por facenda, así como os 

xustificantes de ingresos do ano 2021 dos organismos dos que perciba ingresos, 

Seguridade Social, INEM, Xunta...  

 

 Xustificante de matricula do/a alumno/a.  

 

 Orixinal das facturas detalladas do material e, no seu caso, xustificante de 

ANPA ou Centro Escolar do gasto realizado. 

 

 Xustificante da solicitude do servizo de comedor, con indicación do  número 

de días mensuais que acudirá cada neno/a 

 

 Vida laboral daqueles que formen a unidade familiar e non fagan a declaración 

da renda  

 

 Declaración xurada de non ter débedas coa Facenda Pública 

 

 Certificación do número de conta bancaria ou impreso establecido para o efecto. 

 

 Documentación  que xustifique o empeoramento da situación económica  

durante o ano 2022 , en relación ao  que consta na declaración do IRPF. Se é o 

caso.  

 

Documentación a presentar pola Administración Local: 

 

 Certificado expedido pola Tesourería do Concello de Mos de non ter débedas 

coa entidade municipal as persoas representantes  legais do alumnado. 

 

 Certificado de convivencia. 

 

 



CRITERIO DE VALORACIÓN  

Os ingresos económicos que se computarán son os do ano 2021 

 

Nos casos de que a capacidade económica da unidade familiar experimentase un deterioro 

significativo en relación coa que consta na declaración de IRPF do último exercicio, os 

interesados terán que manifestar esta circunstancia e acreditar a nova situación económica 

achegando a documentación xustificativa correspondente ó primeiro semestre do ano 

2022. 

 

Para a concesión da axuda terase en conta, o número de membros e a renda per cápita da 

familia, partindo do indicador público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM= 8106,28 

€ anuais).  

 

Segundo isto, a renda familiar para o cálculo dos ingresos que se computarán é o resultado 

de facer as seguintes operacións coa declaración do IRPF: 

 

• casiña 435 (base impoñible xeral) + casiña 460 (base impoñible de aforro) – 

casiña 595 (cota resultante da autoliquidación) 

Concederáselles a axuda ás unidades familiares que non superaran  no ano 2021 os 

seguintes ingresos:  

-Unidade familiar de dous membros: 16212,56€  

 

-Unidade familiar de tres membros: 24318,84€ 

 

-Unidade familiar de catro membros: 32425,12€ 

 

-Unidade familiar de cinco ou máis membros: 40531,4€ 

Considérase unidade familiar, a formada polo pai, nai, titores ou persoas encargadas da 

garda e protección dos/as menores e fillos/as solteiros/as da persoa solicitante menores 

de 25 anos se estudan ou están desempregados, sen ter conta outras persoas que convivan 

no domicilio. 

No caso de divorcio ou separación legal dos pais, non se considerará membro computable 

aquel que non conviva co causante. Non obstante, se é o caso, terán a consideración de 

membro computable o novo cónxuxe ou persoa unida por análoga relación , e as rendas 

incluiranse dentro do cómputo da renda familiar.  

 

No caso que o importe das axudas solicitadas sexa superior o crédito existente nas partidas 

orzamentarias, empregarase o seguinte criterio para a concesión das axudas: 

 



1º.—Situación económica: menor renda per cápita 

2º.—Número de fillos: maior número de fillos/as 

3º.—Familia monoparental. 

 

Se aplicados os criterios preferentes anteriores, existe empate, terase en conta a data de 

entrada de presentación no rexistro do Concello. 

IMPORTE CONCEDIDO PARA CADA UNHA DAS AXUDAS: 

1. Axuda de libros e material escolar: O importe das axudas non superarán en ningún 

caso o 100 % do gasto xustificado nin o importe seguinte: 

 

 Educación Infantil (1º ciclo)................ata 40,00 €   

 Educación Infantil (2º ciclo)................ata 80,00 € 

 Educación Primaria..............................ata 80,00 € 

 Educación Secundaria..........................ata 80,00 €. 

 

2. Axudas para comedor escolar: O importe das axudas para cada neno/a será de 2€ 

menú/día, que será pagado á persoa solicitante despois da presentación das 

correspondente facturas e xustificantes de pago, en TRES prazos: 

 

1º.- -De setembro a novembro do 2022, presentando as facturas e os  

xustificantes de pago  ao catering entre os días 01 e 09 de decembro de 

2022 (ambos incluídos) 

 

2º.- De decembro de 2022 a marzo do 2023, presentando as facturas e os 

xustificantes  do pago ao catering, entre o 3 e 12 de abril de 2023 (ambos 

incluídos) 

 

3º. - De abril de 2023 a xuño  do 2023, presentando as facturas e os 

xustificantes  do pago ao catering, entre o 22 de xuño e o 5 de xullo (ambos 

incluídos) 

 

 


