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AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA ALUMNAS/OS – 
CUROS 2020/2021 

PROGRAMA SON-EDUCA 
 

Qué se subvenciona? 
 

- Ordenadores portátiles 

- Ordenadores de sobremesa 

 
RENDA PER CÁPITA ANUAL IMPORTE DA SUBVENCIÓN A PERCIBIR 

Ata 6.000 € de RPC 400 € por alumna ou alumno 

De 6.000 ata 10.000 € de RPC 200 € por alumna ou alumno 

No caso de alumnas/os con discapacidade igual ou superior ó 65 % ou de titular solicitante en situación de 

vítima de violencia de xénero, a axuda será de 400 €. 

 
Requisitos: 
 

- Alumna/o matriculado no curso 2020/2021 en educación primaria, educación secundaria 

obrigatoria, bacharelato ou ciclo formativo de grao medio ou superior de formación 

profesional en centros públicos ou concertados. 

- A unidade familiar debe estar empadroada no Concello de Porto do Son cunha 

antigüidade mínima de 1 de marzo do 2020. 

- A persoa da unidade de convivencia que solicita a axuda, deberá estar empadroada/o no 

mesmo domicilio que as/os alumnas/os para as/as que se solicita a axuda. 

- Non ter débedas con algunha Administración Pública. 

 

Que se entende por unidade familiar de convivencia? 
 

- A formada polos cónxuxes ou unións de feito sen vínculo matrimonial e as/os súas/seus 

fillas/os, que convivan no mesmo domicilio. 

- No caso de separación legal ou divorcio ou familia monoparental, a formada polas 

respectivas persoas titulares coas/cos súas/seus fillas/os. 

- No caso de acollemento familiar, a formada polas/os respectivas/os titulares e as/os 

acollidas/os de feito ou de dereito. No caso de acollementos de feito, a efectos do 

cómputo de ingresos para o cálculo da RPC, terase tamén en conta os ingresos económicos 

da nai e do pai. 

 

Compatibilidade con outras axudas: 
 

Estas axudas NON son compatibles con outras axudas para a mesma finalidade. 

 

Prazo de solicitude: 
 
Do 14 de xuño ao 2 de xullo. 
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Cómo debo presentar a solicitude? 
 
Achegando o Anexo I e a documentación que se require, a través do Rexistro do Concello de 
Porto do Son. 
 
No caso de quere solicitar axuda para varias/os menores dunha unidade de convivencia, só debe 

presentar UNHA ÚNICA SOLICITUDE, incluíndo nela a todas/os as/os menores.   

 
Qué documentación debo achegar para solicitar estas axudas? 
 

- ANEXO I 
- Fotocopia do DNI, NIE ou pasaporte da persoa solicitante e do resto das persoas que 

integran a unidade de convivencia. 
- Fotocopia do libro de familia completo (ou documentación oficial acreditativa das persoas 

que constitúen a unidade familiar). 
- Certificado municipal de domicilio que acredite as persoas que integran a unidade familiar 

de convivencia dende o 1 de marzo do 2020. 
- Declaración do IRPF do ano 2020 de todas as persoas que integran a unidade familiar ou, 

no caso de non presentala, certificado de rendas expedido pola AEAT ou autorización 

expresa para a que Concello poida consultar os ditos datos fiscais (ANEXO III). 
- No caso de non dispoñer de datos fiscais, certificado anual dos ingresos percibidos no ano 

2020 expedido polo organismo competente, das pensións da Seguridade Social, subsidio de 

desemprego, RISGA ou calquera outra prestación pública que se estea a percibir por 

calquera dos membros da unidade familiar de convivencia. 
- Documentación acreditativa do IBAN da conta bancaria da persoa solicitante. 
- Xustificante da matrícula da/o alumna/a ou certificado expedido polo centro escolar 

(curso 2020/2021). 
- De ser o caso, sentencia de separación ou divorcio e acordo regulador. 
- De ser o caso, certificado de discapacidade igual ou superior ó 65%. 
- De ser o caso, sentenza xudicial que acredite a condición de vítima de violencia de 

xénero. 
 
Debo achegar factura do ordenador coa solicitude? 
 
NON, só deberá xustificar a axuda en caso de que lla concedan e posteriormente a que se nofique 

o acordo de concesión. Non obstante, debe ter en conta que se lle vai a esixir a presentación de 

factura (non serven recibos ou tickets de compra) e que esta debe ser expedida con 
posterioridade ó 14/03/2020 e a nome da persoa solicitante da axuda. Ao mesmo tempo, tamén 

deberá achegar xustificante de pago 

 

 

 

 

 

 

Se ten máis dúbidas por informarse nas oficinas municipais de Servizos Sociais ou a través do 

teléfono 98.86.74.14. 


