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De acordo cos principios  de publicidade  e transparencia ,  faise público  que a  Xunta de 

Goberno Local do Concello de Chantada con data 2 de xaneiro de 2018 acordou a aprobación das ”  
BASES REGULADORAS PARA A CONVOCATORIA DE AXUDAS  O TRANSPORTE ESCOLAR DE 
ALUMNOS/AS  DO  CONCELLO  DE  CHANTADA  QUE  CURSAN  ESTUDOS  FORA  DO  TERMO 
MUNICIPAL” así como , a súa publicación e convocatoria :

BASES REGULADORAS PARA A CONVOCATORIA DE AXUDAS  O TRANSPORTE ESCOLAR 
DE ALUMNOS/AS DO CONCELLO DE CHANTADA QUE CURSAN ESTUDOS FORA DO TERMO 
MUNICIPAL

1.- OBXECTO E FINALIDADE

O  obxecto  desta  convocatoria  e  a  concesión  de  axudas  económicas  individuais 
destinadas a sufragar os gastos de desprazamento daqueles alumnos/as do Concello 
que estudian fora do termo municipal durante o curso 2017/2018  , e en centros de 
ensinanza sostidos con fondos públicos ,  algún dos seguintes estudos que non se 
imparten no Concello de Chantada :

- Ciclo medio de formación profesional
- Ciclo superior de formación profesional
- Estudos universitarios ou de réxime especial
- Outros estudos non impartidos en centros oficiais do termo municipal.

2.-  BENEFICIARIOS 

As  axudas  poderán  ser  solicitadas  polas  familias  das/os  alumnas/os  ou  as/os 
propias/os alumnas/os se son maiores de idade que reúnan os seguintes requisitos:
a.- Toda a unidade familiar deberá  estar empadroada no Concello de Chantada.
b.- Estar  cursando ou ter fillas/os cursando algún  dos estudos indicados na base 
primeira  nalgún  centro  educativo  sostido  con  fondos  públicos  durante  o  curso 
2017/2018  e  ter  aprobado  a  lo  menos  ó  30  % das  materias  correspondentes  a 
matrícula do  curso 2016/2017.
c.- Non superar os ingresos económicos fixados no baremo destas bases.
d.- Non ser , ningún membro da unidade familiar , debedor/a a Facenda Municipal, 
Autonómicas ou Estatal así como a Seguridade Social.
e.- Non ter pendente de xustificación ninguha subvención concedida polo Concello de 
Chantada.
f.- Non poderán optar a estas subvencións as persoas e entidades ás que se refiren os 
artigos 13.2 e 13.3 da Lei 38/2003 de 17 de novembro , Xeral de Subvencións e o 
artigo 10 da lei 9/2007, de 13 de xuño de subvencións de Galicia.

3.- REQUISITOS

1.- Estar   cursando algún  dos estudos indicados na base primeira nalgún centro 
educativo sostido con fondos públicos durante o curso 2017/2018  e ter aprobado a lo 
menos ó 30 % das materias correspondentes a matrícula do  curso 2016/2017.

Renda per capita familiar igual ou inferior ao 150%IPREM (9.681,12 € anuais .)

No suposto de que una vez efectuada a avaliación das solicitude se supere a límite 
máximo  da  subvención  (12.000,00  €  ,  60  beneficiarios)  ,  procederase  a  retirar 
aquelas solicitudes cuxas rendas sexan mais elevadas, ata o límite do crédito máximo 
establecido.

4.- CREDITO ORZAMENTARIO E CUANTÍA DAS AXUDAS

O Concello de Chantada dispón das seguintes contías orzamentarias para destinar a 
esta covocatoria :
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Partida 323-489.02 : 12.000,00 €

O importe das achegas a conceder , ascenderán a un importe único de 200,00 € por 
beneficiario e curso escolar.

5.- SOLICITUDES E DOCUMENTACION NECESARIA

As  solicitudes  formularanse  mediante  instancia  subscrita  pola  persoa  interesada 
segundo o modelo oficial. 
Cada solicitude deberá ir acompañada da seguinte documentación :

1) Fotocopia  DNI  de  todos  os  membros  da  unidade  familiar  maiores  de 
idade.

2) Fotocopia do Libro de Familia
3) Certificado  da  Axencia  Tributaria  das  rendas  de  todos  os  membros 

computables da unidade familiar do exercicio 2016.
4) Copia cotexada do boletín de cualificacións ou certificación expedida polo 

centro  educativo  de  ter  aprobado  alomenos  ó  30%  das  materias 
correspondentes  á  matrícula  no  curso  2016-2017  ,  e  xustificante  da 
matrícula 2017-2018. 

5) Nos  casos  de  discapacidade  ou  dependencia  dalgún dos  membros  da 
unidade familiar computables, certificado emitido polo organismo oficial 
correspondente.

6) Certificación bancaria da conta corrente do interesado.

6.- LUGAR E PRAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES

As  solicitudes  e  a  documentación  requerida  presentarase  no  rexistro  Xeral  do 
Concello  de Chantada , praza de Galicia s/n ou por calquera das formas previstas no 
artigo 16 da lei 39/2015 ,do 1 de outubro , do Procedemento Administrativo Común 
das Administracións.
O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles dende a publicación 
das bases   no Boletín Oficial da Provincia.

7.- PUBLICIDADE

 A convocatoria de axudas publicarase no Boletin Oficial da Provincia de Lugo , no 
taboleiro de anuncios do Concello , na páxina web do Concello de Chantada e na 
Base Nacional de Subvencions.

8.- PROCEDEMENTO

O  órgano  competente  para  a  instrucción  de  procedemento  ,  así  como  para  a 
realización  de  cantas  actuacións  estime  necesarias  para   a  determinación, 
coñecemento e comprobación dos datos en virtude dos que deberá pronunciarse a 
proposta de resolución, será o Alcalde . O órgano instructor , á vista do expediente e 
do informe da comisión avaliadora formulará a proposta de resolución provisional, na 
que expresará o cumprimento dos requisitos e a relación nominal dos/as solicitantes 
para concesión das axudas.
Se na instrucción fosen tidos en conta outros feitos ou datos distintos dos achegados 
polos/as  interesados/as  notificaráselle  a  estes  a  proposta  de  resolución  , 
concedendolles un prazo de 10 días para que presenten as alegacións que estimen 
pertinentes.  A vista das alegacións presentadas  ,  o  órgano instructor  formulará a 
proposta de resolución definitiva.
De non presentarse alegacións , ou no caso de que este trámite non fose necesario 
con  arranxo  o  parágrafo  anterior  ,  a  proposta  de  resolución  provisional  terá 
automáticamente o carácter de proposta de resolución definitiva.

9.- COMISIÓN AVALIADORA

A Comisión  Avaliadora   estará composta  polo  Concelleiro Delegado de  Educación 
como Presidente como vogais o Traballador Social do Concello , a Educadora Familiar 
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do Concello e a Interventora municipal  actuando como secretario o Secretario da 
Corporación. 

10.- RESOLUCION DA CONVOCATORIA

O Órgano competente para a concesión das axudas será a Xunta de Goberno Local ,  
previo informe da intervención municipal.
O  acordo  de  concesión  ou  denegación  será  motivado  ,  quedando  constancia  no 
expediente dos fundamentos da resolución que se adopte.
As axudas concedidas notificaranse individualmente e publicaranse no taboleiro de 
anuncios do Concello.
A  modificación  de  calquera  das  circunstancias  que  se  tiveran  en  conta  para  a 
concesión das mesmas , que deberá ser posta en coñecemento do Concello , poderá 
dar lugar a modificación da resolución.

11.- XUSTIFICACIÓN E PAGAMENTO

A xustificación destas axudas entenderase realizada coa presentación do boletín de 
notas ou do certificado do centro educativo de ter aprobado alomenos ó 30% das 
materias  correspondentes  á  matrícula  no  curso  2016-2017,  esixido  coa 
documentación da que debe ir acompañada cada solicitude e a matrícula do curso 
2017-2018.
O aboamento da subvención realizarase por transferencia bancaria.
Chantada , 9 de xaneiro do 2018.
O Alcalde , Manuel Lorenzo Varela Rodríguez

.
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