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ESTRATO DO ACORDO Nº 13/193 DA XUNTA DE GOBERNO DO EXCMO.   
CONCELLO DE LUGO, DO 20/03/2022 POLO QUE SE APROBAN AS BASES 
POLAS QUE SE REGULA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A FAMILIAS CON 
ESCASOS RECURSOS PARA A ADQUISIÓN DE LIBROS DE TEXTO E 
MATERIAL EDUCATIVO NO SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
PARA O CURSO ESCOLAR 2022-2023 
 
BDNS (Identif.): 628844 
 
 
1º.- Obxecto e finalidade da subvención. 
Estas bases teñen por obxecto a concesión de subvencións a familias con escasos 
recursos para a adquisición de libros de texto e material educativo (fichas, estoxos, 
mochilas e material de papelería) para educación infantil, para alumnado 
matriculado en centros sostidos con fondos públicos. 
 
2º.- Contía que se vai subvencionar. 
O importe inicial destinado a estas axudas ascende inicialmente a 40.000€. 
A contía individual das axudas será de 100€, consistente nun vale desconto para 
trocar nas librerías do Concello de Lugo. A convocatoria financiarase con cargo á 
partida 32600.48100 do vixente presupuesto do Concello de Lugo. 
O criterio para a adxudicación das axudas será: Aquelas alumnas e aqueles 
alumnos cuxa renda familiar anual non supere o 0,85 veces o IPREM,  
establecéndose como único criterio de baremo a contía da renda de menor a maior 
ata esgotarse a partida. En caso de empate e esgotándose a partida, procederase a 
resolver por sorteo. 
 
3º.- Persoas beneficiarias. 
As axudas poderán ser solicitadas polas familias do alumnado que reúna os 
seguintes requisitos: 
3.1. A/o solicitante deberá estar empadroada/o no concello de Lugo. Esta situación 
comprobarase automaticamente a través dos datos obrantes no padrón de 
habitantes desta Administración. 
3.2. Ter presentada a solicitude de reserva de praza ou solicitude de admisión para 
un posto escolar nun centro sostido con fondos públicos no Concello de Lugo. 
3.3 Estar en posesión de DNI ou NIE no momento de finalización do prazo de 
presentación de solicitudes. 
3.4. Non gozar doutras axudas, bolsas ou subvencións de igual ou semellante 
finalidade outorgada por organismos ou institucións públicas ou privadas, sendo 
polo tanto estas axudas  incompatibles con calquera  outra axuda.  
3.5. A renda familiar para os efectos de bolsa obterase por agregación das rendas 
do último exercicio fiscal de cada un dos membros da unidade familiar por ingresos 
de calquera natureza.  Os datos económicos para ter en conta nas rendas 
familiares para determinar os ingresos serán os calculados por agregación da base 
impoñible xeral, coa base impoñible do aforro, calculadas segundo os criterios 
establecidos na normativa do imposto sobre a renda das persoas físicas. 
Para o cálculo da renda familiar para os efectos de bolsa, son membros 
computables  na unidade familiar da ou do solicitante segundo o establecido pola lei 
35/2006, de 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e de 
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modificación parcial das leis dos Impostos sobre Sociedades, sobre a Renda de 
non Residentes e sobre o Patrimonio.       
 
3.6. Serán concesións directas: 

-  As/os menores en réxime de acollemento e tutela. 
- Calquera outra situación excepcional, acreditada por servizos sociais da 

xunta ou do concello, que impida a valoración da renda. 
 
4º.- Forma e prazo de presentación de solicitudes. 
As solicitudes das persoas interesadas  presentaranse preferiblemente, por vía 
electrónica a través dos formularios normalizados dispoñibles na sede electrónica 
do Concello de Lugo, https://lugo.gal. Opcionalmente, poderán ser presentadas 
solicitudes en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa 
reguladora do procedimento administrativo común no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 
1 de outubro, no prazo de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da 
publicación dun extracto destas no BDNS, no Boletín Oficial da Provincia. As 
sucesivas publicacións deste procedemento faranse a través do Taboleiro de 
Anuncios do Concello (lugo.gal/portal/tablonanuncios). 

 
5º.- Procedemento. 
O procedemento para a concesión das subvencións previstas nestas bases 
axustarase ao establecido nos artigos 28, 29 e 30 da Ordenanza municipal de 
Subvencións.  
 
6º.- Criterios de valoración. 
O único criterio de valoración será a contía da renda neta anual familiar referida ao 
IPREM. 
  
7º.- Xustificación do gasto. 
Na resolución de concesión da subvención, estableceranse as datas de entrega dos 
vales, así como o período para empregalos por parte das/ beneficiarias/os e os 
prazos para que as librarías presenten as facturas. 
 
O Servizo de Educación presentará unha Memoria explicativa da realización da 
totalidade do proxecto ou actividade, obxectivo ou adopción do comportamento, con 
expresa mención dos resultados obtidos e coas indicacións, contidos e documentos 
que se determinen nos acordos reguladores da convocatoria ou na concesión da 
subvención. 
 
As librerías onde se merque o material escolar presentarán  por vía electrónica a 
través dos formularios normalizados dispoñibles na sede electrónica do Concello de 
Lugo, https://lugo.gal. a seguinte documentación: 
- Copia da factura  detallando o material ou libros mercados, con indicación do 
curso ao que fai referencia, así como o nome e os datos da persoa beneficiaria. No 
caso que a persoa beneficiaria teña concedida máis dunha axuda poderase 
presentar factura única. 
-  Copia dos vales  emitidos pola Concellería de Educación, indicando o nome, 
apelidos, firma e DNI da persoa solicitante. Os orixinais dos vales facturados 
deberán ser custodiados durante un ano, pois poden ser requiridos polo Concello 
ás librerías  ao logo da tramitación deste procedemento. 
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8º.- Revogación 
A adxudicación das axudas será revogada totalmente no caso de que se 
comprobase que na súa concesión concorreu ocultación ou falsidade de datos, ou 
que esisten incompatibilidades con outros beneficiarios desta clase procedentes 
doutras persoas físicas ou xurídicas. 
 
                                            
Lugo, 24 de maio de 2022 .- 
O Concelleiro Delegado da Concellería de Educación e difusión do coñecemento. 
 
 
 
 Asinante: Felipe Rivas Jorge 


