
 
 

RESOLUCIÓN DE PRAZAS GRATUÍTAS 
 

ÚLTIMO DÍA PARA ENVÍO A COMISIÓN MIXTA: 17 DE XUÑO  DE 2016 
 
 

DATOS DO CENTRO 
 
Denominación………………………………………………………….……….…….……….. 
Enderezo ………..………………………………..CP-Localidade ……………….………… 
Correo Electrónico …………………………………………………………………….……… 
Teléfono  ……………………..…………. Fax …….……………………………….……….. 
Director/Directora ……………………………………………….………………….………… 
 

 
RELACIÓN DE PRAZAS GRATUÍTAS CONCEDIDAS 

  
Alumno Beneficiario Nai/Pai Centro de traballo 

   
   
   
   

Achegar un anexo coa listaxe de beneficiarios en caso necesario 
 

RELACIÓN DE PRAZAS DENEGADAS 
 
Alumno solicitante da axuda Nai/Pai Centro de traballo 
   
   
   
 
 

ALUMNOS ESCOLARIZADOS  NO CENTRO, POR ETAPAS EDUCATIVAS 
 

 Alumnado Total Porcentaxe Prazas gratuítas 

Educación Infantil 1º ciclo  2%  
Educación Infantil 2º ciclo  2%  
Educación Primaria  3%  
ESO 1º e 2º curso  3%  
ESO 3º e 4º curso  2%  
Bacharelato  2%  
Ciclo Formativo GM  2%  
Ciclo Formativo GS  2%  
PCPI  2%  

 
 
Asinado: O Director/A Directora   Asinado: Delegado/a Presidente/a Comité 
 
 
 
  ……………………………………                            …………………………………….. 
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ANEXO I 

 
PROCEDEMENTO E PRAZOS APROBADOS POLA COMISIÓN 
PROVINCIAL DE BECAS DA PROVINCIA DE A CORUÑA NA SÚA 
XUNTANZA DO 9 DE MAIO DE 2016 
 
 
 

1. O traballador ou traballadora presentará a solicitude no centro educativo no 
que pretenda gozar da gratuidade  mediante o modelo de solicitude  
aprobado pola Comisión,  que se presentará por triplicado.  
 

2. A solicitude deberá ser selada tanto polo centro no que traballa o solicitante, 
como polo centro no que se solicita a beca, se son centros diferentes.   O 
centro receptor quedarase cun exemplar, e devolverá dous exemplares ao 
solicitante: un para o propio interesado, e outro para a organización sindical 
que estime conveniente, de ser o caso.  
 

3.  O último día de prazo para presentar a solicitude é o  31 de maio de 
2016. Os centros non recollerán nin asinarán solicitudes despois desta data.  
 

4. A Comisión delega nas empresas educativas a competencia de adxudicación 
provisional das prazas gratuítas. A dirección do centro comunicará ao 
solicitante a concesión da beca,  ou ben a denegación da mesma de maneira 
razoada e por escrito.  O último día para esta comunicación será o 10  de 
xuño de 2016. 
 

5. No caso de non existir comunicación por escrito aos traballadores solicitantes, 
ou de facerse esta comunicación fóra do prazo sinalado, entenderase 
automaticamente concedida a beca. 
 

6.  Os centros de ensino deberán enviar á Comisión Mixta de Becas de A 
Coruña un escrito asinado pola persoa titular da Dirección, e o Delegado/a de 
Persoal  (un deles, no caso de ser varios) ou o Presidente/a do Comité de 
Empresa, de ser o caso, no que conste: 
 

- Solicitante /solicitantes aos que se lle denegou a praza gratuíta. 
- Número de alumnos escolarizados en cada etapa educativa. 
- Relación de alumnos e alumnas con praza gratuíta por etapa 

educativa, con indicación do nome do proxenitor/a,  e centro 
concertado no que presta servizos. 
 

Este escrito, seguindo o modelo aprobado,  deberá remitirse á Comisión 
Mixta de Becas á maior brevidade posible, e en todo caso  non máis tarde 
do día  17 de xuño de 2016.   
(No suposto de centros nos que non existe representación dos traballadores 
será elixido entre os membros do Claustro un traballador para a resolución 
das solicitudes de beca) 
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7. A Comisión poderá revisar as adxudicacións efectuadas polo centro no 
suposto de non axustarse ao procedemento ou criterios establecidos pola 
comisión, ou no caso de non axustarse ao convenio colectivo de aplicación. 

 
8. O traballador ou traballadora ao que lle denegaran a praza gratuíta, ou os 

centros afectados,  poderán formular reclamación perante a Comisión Mixta 
de Becas. O último día para presentar esta reclamación será o día 23  de 
xuño de 2016.  
 

9. A Comisión Mixta solicitará do centro a documentación complementaria que 
considere oportuna e resolverá as reclamacións presentadas  antes do día  
30 de xuño  de 2016.  A  súa decisión é inapelable.   Con este obxecto, a 
Comisión reunirase, de ser necesario, o día 28 de xuño de 2016. 
 

10. Establécese a sede da Comisión Mixta de Becas  nos locais da 
FEDERACIÓN EDUCACIÓN E XESTIÓN, rúa Santa Clara número 23, 
15704-SANTIAGO DE COMPOSTELA,  Teléfono 981.58.25.27,  Fax 
981.58.10.73.  Correo electrónico: galicia@escolascatolicas.es 
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ANEXO II 
 
 
 

CRITERIOS PREFERENCIAIS APROBADOS POLA COMISIÓN MIXTA DE 
BECAS DA PROVINCIA DE A CORUÑA. 

 
 
1º.- Fillos ou fillas de traballadores ou traballadoras do propio Centro que reúnan os requisitos 
esixidos no artigo 81 do VI Convenio. 
 
2º. Fillos ou fillas de traballadores ou traballadoras que non dispoñan no centro educativo no 
que prestan servizos da etapa educativa na que están escolarizados aqueles, sempre que 
reúnan os requisitos esixidos no artigo 81 do VI Convenio Colectivo. 
 
3º.  Situación económica da unidade familiar.  
 
Acreditarase mediante a suma da base liquidable do IRPF dos dous proxenitores,  casiñas 488 
e 495  da Declaración da Renda 2014. 
 
Deberase solicitar ao pai e nai solicitantes copia da declaración da renda de ambos  
(declaración separada ou conxunta) correspondente ao exercicio económico 2014. 
 
4º.  Condición de familia numerosa do solicitante. 
 
5º.  Concorrencia de minusvalía no fillo ou filla obxecto da beca, cunha porcentaxe igual ou 
superior ao 33%. 

 
 
 
 

CALENDARIO 2016 
 
Prazo de solicitudes de beca: ata o 31 de maio de 2016 
 
Comunicación polo centro da concesión ou denegación da beca: antes do 10 de xuño 2016 
 
Envío polos centros educativos da listaxe de becas concedidas e denegadas: ata o 17 de xuño 
. 
Prazo para a presentación de reclamación contra as denegacións: ata o 23 de xuño (incluído) 
 
Prazo para que a Comisión resolva as reclamacións: 30 de xuño. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
MODELO DE SOLICITUDE DE ENSINANZA GRATUITA. CURSO 2016/2017 

COMISIÓN PROVINCIAL MIXTA DE A CORUÑA 
FIN DE PRAZO 31 de maio de 2016 

 
 
 

DATOS DO TRABALLADOR / TRABALLADORA SOLICITANTE 
 
 

NOME E APELIDOS __________________________________________________________DNI____________________ 
 
DOMICILIO_________________________________________________________________________ CP _____________  
 
POBOACIÓN____________________________________TELÉFONO DE CONTACTO ___________________________  
 
CENTRO DE TRABALLO (COLEXIO)____________________________________________________________________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO _____________________________________________________________________________ 
 
 XORNADA LECTIVA SEMANAL    ______                                                     TÍTULO DE  FAMILIA NUMEROSA  _______  
 
 
 

 
DATOS DO ALUMNO/ALUMNA 

 
 
NOME E APELIDOS _________________________________________________________________________________  
 
DATA DE NACEMENTO ______________________      CURSO E ETAPA QUE VAI CURSAR _____________________ 
 
ENDEREZO __________________________________________ CP __________ POBOACIÓN _____________________ 
 
CENTRO NO QUE ESTUDA ACTUALMENTE ____________________________________________________________ 
 
CENTRO PARA O QUE SOLICITA A BECA ______________________________________________________________ 
 
 
 

En__________________________, a _____ de maio de 2016 
 

Sinatura do solicitante 
 
 
 
 
  

 VºBº  do centro no que traballa o solicitante             Recibín do Centro solicitado 
               só para solicitantes  doutro centro                                                       (Sinatura e selo)    
          (Sinatura e selo)                                
 
 
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ACHEGAR  NO CASO DE SOLICITUDE DE TRABALLADORES DOUTRO CENTRO 
 

- Declaración do IRPF do exercicio económico  2014. No suposto de non ter presentada a declaración do IRPF, achegarase resumo 
de datos fiscais do exercicio económico 2014. 

- Copia de do libro de familia (tódalas páxinas). 
- Copia da última NÓMINA 
- Copia do título de Familia Numerosa, de ser o caso. 
- Copia do certificado de minusvalía  do fillo ou filla para o que se solicita a beca, de ser o caso. 

 
De conformidade co disposto na L.O. 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal,  a información proporcionada neste 
programa será utilizada  polas organizacións que compoñen a Comisión Provincial de Prazas de Gratuidade  (artigo 81 e  anexo IV do VI Convenio 
Colectivo de Empresas de Ensino Privado Sostidas  Total ou Parcialmente con Fondos Públicos) e polas empresas educativas exclusivamente  para o 
proceso de asignación de prazas gratuítas na Provincia de A Coruña  para o curso 2016/2017. Estes datos non serán utilizados nin  serán facilitados a 
terceiros. O solicitante pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación ou cancelación por escrito á Comisión Provincial Mixta  (Rúa Santa Clara nº 
23, 15704 - SANTIAGO) 
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Don/Dona………..……………. 
r/ ……………………………….. 
CP – Localidade ……………… 
 
A titular da Dirección do Centro “____” na  reunión celebrada o día ____ de xuño de 2016,  a fin 
de dar cumprimento ao establecido no artigo 81 e Anexo IV do VI Convenio Colectivo da 
Ensinanza Concertada,  acordou a adxudicación de prazas gratuítas para este centro, para o 
curso escolar 2016/2017. 
 
Poñemos no seu coñecemento que na citada reunión adoptouse o acordo de REXEITAR a súa 
petición de praza gratuíta polos motivos que a continuación se lle comunican: 

□  A totalidade das prazas gratuítas que corresponden para a etapa educativa para a 
que solicitou  praza  están xa cubertas coas solicitudes formuladas por traballadores ou 
traballadoras deste centro. 

□   Preferencia doutros traballadores ou traballadoras  por non ter no seu centro o 
nivel educativo para o que solicitaban praza gratuíta.  
□   Preferencia doutros traballadores ou traballadoras con menor renda da unidade 
familiar. 

□  Preferencia doutros traballadores ou traballadoras por ser titulares de Familia 
Numerosa. 

□    Preferencia doutros traballadores ou traballadoras por concorrencia de minusvalía 
do fillo ou filla para o que solicitan beca  

□   Outros  (sinalar concretamente a causa).  
Exemplo:  Solicitude formulada fóra do prazo establecido pola Comisión Mixta,  Non 
reunir os requisitos de xornada esixidos polo artigo 81 do VI Convenio, etc. 

 
 
Contra esta decisión poderá presentar reclamación perante a Comisión Mixta Provincial de A 
Coruña, sendo o último día do prazo o 23 de xuño de 2016, enviando a súa reclamación á 
seguinte dirección: 

COMISIÓN MIXTA DE BECAS DE A CORUÑA 
EDUCACIÓN E XESTIÓN 

Rúa Santa Clara, 23 
15704-SANTIAGO DE COMPOSTELA 

galicia@escolascatólicas.es 
Tfno. 981.58.13.22 

 
 
___________,  ___ de xuño de 2016 
 
 
        Asinado: 
 
 
 
 
………………………..………..               ………………………….. 
          Director/Directora     Pola representación dos traballadores 
 
 
 
 

  
 
 

O/A  traballador/a.   Recibín: 



 
MODELO DE SOLICITUDE DE ENSINANZA GRATUITA. CURSO 2016/2017 

COMISIÓN PROVINCIAL MIXTA DE A CORUÑA 
FIN DE PRAZO 31 de maio de 2016 

 
 
 

DATOS DO TRABALLADOR / TRABALLADORA SOLICITANTE 
 
 

NOME E APELIDOS __________________________________________________________DNI____________________ 
 
DOMICILIO_________________________________________________________________________ CP _____________  
 
POBOACIÓN____________________________________TELÉFONO DE CONTACTO ___________________________  
 
CENTRO DE TRABALLO (COLEXIO)____________________________________________________________________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO _____________________________________________________________________________ 
 
 XORNADA LECTIVA SEMANAL    ______                                                     TÍTULO DE  FAMILIA NUMEROSA  _______  
 
 
 

 
DATOS DO ALUMNO/ALUMNA 

 
 
NOME E APELIDOS _________________________________________________________________________________  
 
DATA DE NACEMENTO ______________________      CURSO E ETAPA QUE VAI CURSAR _____________________ 
 
ENDEREZO __________________________________________ CP __________ POBOACIÓN _____________________ 
 
CENTRO NO QUE ESTUDA ACTUALMENTE ____________________________________________________________ 
 
CENTRO PARA O QUE SOLICITA A BECA ______________________________________________________________ 
 
 
 

En__________________________, a _____ de maio de 2016 
 

Sinatura do solicitante 
 
 
 
 
  

 VºBº  do centro no que traballa o solicitante             Recibín do Centro solicitado 
               só para solicitantes  doutro centro                                                       (Sinatura e selo)    
          (Sinatura e selo)                                
 
 
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ACHEGAR  NO CASO DE SOLICITUDE DE TRABALLADORES DOUTRO CENTRO 
 

- Declaración do IRPF do exercicio económico  2014. No suposto de non ter presentada a declaración do IRPF, achegarase resumo 
de datos fiscais do exercicio económico 2014. 

- Copia de do libro de familia (tódalas páxinas). 
- Copia da última NÓMINA 
- Copia do título de Familia Numerosa, de ser o caso. 
- Copia do certificado de minusvalía  do fillo ou filla para o que se solicita a beca, de ser o caso. 

 
De conformidade co disposto na L.O. 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal,  a información proporcionada neste 
programa será utilizada  polas organizacións que compoñen a Comisión Provincial de Prazas de Gratuidade  (artigo 81 e  anexo IV do VI Convenio 
Colectivo de Empresas de Ensino Privado Sostidas  Total ou Parcialmente con Fondos Públicos) e polas empresas educativas exclusivamente  para o 
proceso de asignación de prazas gratuítas na Provincia de A Coruña  para o curso 2016/2017. Estes datos non serán utilizados nin  serán facilitados a 
terceiros. O solicitante pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación ou cancelación por escrito á Comisión Provincial Mixta  (Rúa Santa Clara nº 
23, 15704 - SANTIAGO) 
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Don/Dona………..……………. 
r/ ……………………………….. 
CP – Localidade ……………… 
 
A titular da Dirección do Centro “____” na  reunión celebrada o día ____ de xuño de 2016,  a fin 
de dar cumprimento ao establecido no artigo 81 e Anexo IV do VI Convenio Colectivo da 
Ensinanza Concertada,  acordou a adxudicación de prazas gratuítas para este centro, para o 
curso escolar 2016/2017. 
 
Poñemos no seu coñecemento que na citada reunión adoptouse o acordo de REXEITAR a súa 
petición de praza gratuíta polos motivos que a continuación se lle comunican: 

□  A totalidade das prazas gratuítas que corresponden para a etapa educativa para a 
que solicitou  praza  están xa cubertas coas solicitudes formuladas por traballadores ou 
traballadoras deste centro. 

□   Preferencia doutros traballadores ou traballadoras  por non ter no seu centro o 
nivel educativo para o que solicitaban praza gratuíta.  
□   Preferencia doutros traballadores ou traballadoras con menor renda da unidade 
familiar. 

□  Preferencia doutros traballadores ou traballadoras por ser titulares de Familia 
Numerosa. 

□    Preferencia doutros traballadores ou traballadoras por concorrencia de minusvalía 
do fillo ou filla para o que solicitan beca  

□   Outros  (sinalar concretamente a causa).  
Exemplo:  Solicitude formulada fóra do prazo establecido pola Comisión Mixta,  Non 
reunir os requisitos de xornada esixidos polo artigo 81 do VI Convenio, etc. 

 
 
Contra esta decisión poderá presentar reclamación perante a Comisión Mixta Provincial de A 
Coruña, sendo o último día do prazo o 23 de xuño de 2016, enviando a súa reclamación á 
seguinte dirección: 

COMISIÓN MIXTA DE BECAS DE A CORUÑA 
EDUCACIÓN E XESTIÓN 

Rúa Santa Clara, 23 
15704-SANTIAGO DE COMPOSTELA 

galicia@escolascatólicas.es 
Tfno. 981.58.13.22 

 
 
___________,  ___ de xuño de 2016 
 
 
        Asinado: 
 
 
 
 
………………………..………..               ………………………….. 
          Director/Directora     Pola representación dos traballadores 
 
 
 
 

  
 
 

O/A  traballador/a.   Recibín: 


	Resolucion
	ANEXO_I_PROCEDEMENTO_E_PRAZOS
	ANEXO_II_CRITERIOS_E_CALENDARIO
	ANEXO_III_MODELO_DE_SOLICITUDE_DE_PRAZA_GRATUITA__2016_2017
	ANEXO_V_MODELO_DENEGACION_PRAZA_GRATUITA

