AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR CURSO 2021/2022 PARA
ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACION INFANTIL,
PRIMARIA, SECUNDARIA OU BACHARELATO DOS CENTROS
DOCENTES DE PAZOS DE BORBEN E ALUMNADO DO
CONCELLO DE PAZOS DE BORBEN QUE CURSE
BAHARELATO NOUTRO CENTRO, FP OU PCPI

PRAZO PRESENTACION: Dende 17 de xullo ata o 15 de agosto de 2021.
DOCUMENTACION A PRESENTAR:
Xunto coa solicitude as persoas interesadas deberán presentar os seguintes documentos:
•Certificado de convivencia da unidade familiar.
•Fotocopia do libro de familia.
•No caso de separación ou divorcio, copia da sentenza e do convenio regulador,
así como xustificantes bancarios das aportacións por alimentos e/ou compensatorias ou
no seu defecto, denuncia por incumprimento da sentenza.
•No caso de que as/os 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.
•Documentación que xustifique os ingresos do presente ano 2021 de todos os
membros da unidade familiar:
*Copia das nóminas no caso de rendas de traballo por conta allea.
*Copia das declaracións trimestrais do IRPF no caso de traballo por conta propia
*No caso de ser pensionista, copia do certificado de pensións da Seguridade Social
*As persoas en situación de desemprego achegarán a certificación de percibir ou
non ingresos do INEM e da Seguridade Social.
• Informe de vida laboral

•De ser o caso, copia do contrato de aluguer máis dous xustificantes das
transferencias bancarias ou recibos dos 2 meses anteriores á data da presentación da
solicitude.
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•Non se terán en conta os recibos de aluguer cando nos mesmos non consten os
seguintes datos:
— Identificación da parte arrendadora (nome, apelidos, DNI e sinatura).
— Identificación do arrendatario/a (inquilino).
— Enderezo da vivenda alugada.
— Mes e importe.
•De ser o caso, informe da entidade bancaria sobre os gastos realizados en
concepto de amortización de hipoteca da vivenda habitual no que conste:
— Persoa titular do préstamo hipotecario e NIF.
— Enderezo da vivenda hipotecada.
— Número de préstamo.
— Copia dos recibos de pagamento da hipoteca dos 2 meses anteriores á
presentación da solicitude.
No caso de aprobar tódalas materias en xuño, xustificante da matrícula do alumnado de
educación infantil, primaria, secundaria ou bacharelato dos centros docentes do
concello de Pazos de Borbén así como para o alumnado do concello de Pazos de Borbén
que curse bacharelato noutro centro, FP ou PCPI.
Se lles quedase algunha materia para setembro aportarase a formalización da matrícula
do 1 ao 10 de setembro. O concello poderá requirir das persoas solicitantes, en calquera
momento, aclaración da documentación presentada ou calquera outra que considere
adecuada na instrución do procedemento de resolución.

REQUISITOS XERAIS:


Ser pai, nai ou titor legal do alumnado matriculado durante o curso escolar
2020/2021 en educación infantil secundaria ou bacharelato dos centros docentes
do concello de Pazos de Borbén así como para o alumnado do concello de Pazos
de Borbénque curse bacharelato noutro centro, FP ou PCPI.



Que a unidade familiar estea empadroada no concello de Pazos de Borbén.



Convivir cos/cas alumnos/as para os que se solicitan as axudas.



Que a capacidade económica da unidade familiar de convivencia non exceda do
75% do IPREM per cápita, que equivale ao 100% do subsidio básico da
RISGA.
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No caso de non existir datos de ingresos da unidade familiar, computarase como
mínimo familiar o equivalente ao subsidio básico da RISGA (5.084,16 €/anuais)

UNIDADE FAMILIAR
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IMPORTE
MÁXIMO
MENSUAL
847,36 €
1.271,04 €
1.694,72 €
2.118,40 €
2.542,08 €
2.965,76 €
3.389,44 €
3.813,12 €
4.236,80 €

IMPORTE MÁXIMO
ANUAL
10.168,32 €
15.252,48 €
20.336,64 €
25.420,80 €
30.504,96€
35.589,12 €
40.673,28 €
45.757,44 €
50.841,60 €

Para estes efectos, considérase que a capacidade económica será o resultado de deducir
dos ingresos netos os gastos xustificados en concepto de alugamento ou amortización
de hipoteca para a compra da vivenda que constitúa o seu domicilio habitual, ata un
máximo de 300€/mes dividido polo número de membros que integren a unidade
familiar.
Para os efectos desta axuda enténdese por unidade familiar de convivencia a formada
polos cónxuxes e os seus descendentes, que convivan habitualmente.
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Pazos, 52 – 36841 Pazos de Borbén (Pontevedra) - Tls: 986497035 986497420 - Fax: 986497146)
www.pazosdeborben.org

