
8.8.18| Prazas de residencia nos centros residenciais docentes da
Coruña, Ourense e Vigo

Normativa:

Orde do 24 de maio de 2018 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da
Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2018/19. (DOG nº 109
do 8/06/2018)

Obxecto:

Adxudicar as prazas de residencia existentes nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo, ao
alumnado que no curso académico 2018/19 inicie ou continúe estudos postobrigatorios non universitarios en
centros docentes públicos ou privados concertados, situados nos termos municipais da Coruña, Culleredo,
Ourense e Vigo.

No caso de centros docentes privados concertados deberá tratarse de ensinanzas e niveis incluídos no ámbito do
concerto educativo.

Prazas

Residentes con reserva de praza
Os residentes terán reserva de praza ata que completen os cursos dun concreto nivel educativo ou ciclo formativo
que dean lugar á obtención dun título académico, sempre que non repitan curso e non variasen as demais
circunstancias que se tiveron en conta para a adxudicación inicial.

Se queda algunha praza sen ocupar, deberá acumularase ás vacantes ofertadas polo centro ou, de ser caso,
ofertarse ao alumnado que figure na listaxe de suplentes, respectando a orde de prelación. O centro residencial
comunicará esta circunstancia e número de prazas afectadas á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

Residentes sen reserva de praza
Os residentes que rematen un concreto nivel educativo ou ciclo formativo, obtendo ou reunindo as condicións
necesarias para obter o título académico correspondente, non teñen reserva de praza, polo tanto, para continuar
estudos deberán presentar nova solicitude.

Prazas de residencia reservadas e prazas vacantes
Os centros residenciais docentes, no prazo de tres días contados a partir do seguinte ao da publicación da
presente convocatoria no DOG:

1. Elaborarán e remitirán á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos unha estimación nominativa dos
residentes que, á vista da información dispoñible nesa data, poidan ter reserva de praza para o curso
2018/19.

2. Publicarán o número de prazas vacantes ofertadas na súa páxina web e/ou no seu taboleiro de anuncios.

Requisitos de acceso:

Requisitos académicos e persoais

1. Estar matriculada en estudos postobrigatorios non universitarios nalgún dos centros docentes indicados no
artigo 1 desta orde no curso 2018/19.

2. Non repetir curso. Excepcionalmente, por causas debidamente xustificadas, a comisión de valoración poderá
eximir de forma motivada do cumprimento deste requisito, á vista da proposta que efectúe o centro
residencial e do informe da inspección educativa.

3. Non ter sido expulsada no curso anterior dun centro residencial nin estar sometida a un procedemento
disciplinario en trámite, por algunha das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia descritas no
artigo 15 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa.

Requisitos do lugar de residencia da unidade familiar e accesibilidade aos estudos
A persoa solicitante deberá estar matriculada nunha concreta modalidade dun nivel educativo ou nunha familia
profesional ou especialidade dun ciclo formativo, que:

a. Non se imparta en ningún centro sostido con fondos públicos da localidade de residencia habitual da unidade
familiar á cal pertenza.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180608/AnuncioG0164-280518-0002_gl.html


b. Tampouco se imparta nunha localidade que, pola súa proximidade á de residencia habitual ou polos medios
de comunicación dispoñibles, permita o desprazamento diario con facilidade.

Excepcionalmente, por circunstancias persoais ou familiares moi graves debidamente xustificadas, a comisión de
valoración poderá eximir de forma motivada do cumprimento deste requisito, á vista da proposta que efectúe o
centro residencial e dos informes que se consideren oportunos.

Requisitos económicos
Terase en conta a renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2016. A renda da unidade familiar obterase pola
suma das rendas de cada un dos membros computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza,
calculados segundo indican os puntos seguintes e de conformidade coa normativa reguladora do IRPF.

Nos casos de separación legal ou divorcio, a achega económica que realice o proxenitor que non conviva
habitualmente co solicitante, en concepto de pensión compensatoria ou de alimentos, compútase para calcular a
renda da unidade familiar. Nos casos de custodia compartida, computaranse os ingresos de ambos. Os ingresos
obtidos polo novo cónxuxe ou parella de feito do proxenitor co que conviva habitualmente a persoa solicitante
compútanse para calcular a renda da unidade familiar.

Nos casos de violencia de xénero quedan excluídos do cómputo os ingresos do agresor.

Alumnado en tutela ou garda da Xunta de Galicia
O alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia, tanto se está en centro de menores como se está
acollido por unha familia,non se lle terá en conta a renda da unidade familiar e terá preferencia para obter praza se
reúne os requisitos académicos e persoais e os de accesibilidade aos estudos.

Axudas:

Adxudicación de praza gratuíta
A adxudicación de praza de residencia será gratuíta:

1. Cando a renda da unidade familiar da persoa adxudicataria sexa igual ou inferior ao limiar 2 fixado noReal
decreto 726/2017, do 21 de xullo, do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, polo que se establecen os
limiares de renda e patrimonio familiar e as contías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2017/18
(BOE núm. 174, do 22/7/2017).

2. Cando se trate de alumnado en tutela ou garda da Xunta de Galicia.

Adxudicación de praza bonificada
Cando a renda da unidade familiar sexa superior ao limiar 2, a persoa adxudicataria deberá aboar anualmente as
seguintes cantidades:

Limiar renda
 

Cantidade anual €
Ata un 10% 558,61 €

Máis do 10 % e ata un 20 % 866,60 €
Máis do 20 % e ata un 30 % 1.375,07 €

Máis do 30 % 2.040,23 €

O pago desta cantidade poderá fraccionarse ata un máximo de 3 prazos trimestrais, que deberán facerse efectivos
antes do inicio do respectivo trimestre.

Unidade familiar

Terán a consideración de membros computables da unidade familiar:

a. O alumnado solicitante.
b. As persoas proxenitoras non separadas legalmente nin divorciadas ou, de ser o caso, os representantes

legais do menor.
c. A persoa que, por novo matrimonio ou por convivencia en situación de unión de feito ou análoga, viva no

domicilio familiar coa persoa proxenitora.
d. As irmás e irmáns solteiros menores de 25 anos que dependan das persoas proxenitoras, sempre que

convivan no domicilio familiar.
e. As irmás e irmáns maiores de 18 anos con discapacidade sempre que convivan no domicilio familiar.

Cando a persoa solicitante alegue que vive de forma independente respecto da súa unidade familiar deberá
acreditar a dispoñibilidade da vivenda (en propiedade, en alugamento ...); que vive de forma efectiva nela (recibos
de luz, auga ...); e que dispón de medios económicos suficientes para facer fronte aos seus gastos. Se non
xustifica os aspectos indicados, non se considerará probada, para os efectos desta orde, a circunstancia de vida
independente.



Valoración das solicitudes:

A valoración das solicitudes realizarase conforme as cualificacións socioeconómicas e o rendemento académico.

A valoración socioeconómica abrangue os seguintes aspectos: composición da unidade familiar, orfandade ou
calquera outra situación familiar especial; número de habitantes do lugar de residencia da unidade familiar; renda
da unidade familiar.

1. En atención á composición da unidade familiar puntuarase o nº de irmás ou irmán e os residentes no mesmo
centro para o cal se presenta a solicitude, así como a circunstancia de orfandade ou orfandade absoluda.

2. Por circunstancias familiares especiais, que se sinalan, engadiranse ata 5 puntos:

a. Situación de violencia de xénero.
b. Que os pais ou titores do alumnado residan no estranxeiro.
c. Unidade familiar con membros con discapacidade física, psíquica ou sensorial e que non perciban ingresos.
d. Nai ou pai do alumnado en situación de incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez ou que

estea afectado de enfermidade permanente que o imposibilite para o traballo, e que a súa única fonte de
ingresos sexa a pensión percibida pola citada incapacidade ou estean desempregados sen percepción do
subsidio por desemprego.

Documentación:

Solicitude e anexos

a. Cando a solicitude e a documentación preceptiva se presenten no centro, achegaranse fotocopias e os
respectivos orixinais, para que a persoa que a reciba verifique a súa autenticidade.

b. Cando se presenten nun lugar distinto do centro, a solicitude irá acompañada dos documentos orixinais ou
copias cotexadas.

O alumnado que solicite por primeira vez e as persoas residentes sen reserva de praza:

a. Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar), de ser o caso.
b. Matrícula. Xustificante da matrícula para o curso académico 2018/19.
c. Composición da unidade familiar. Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Se

non ten libro de familia ou este non reflicta a situación, que poderá acreditar utilizando, entre outros, algún
dos seguintes medios: sentenza xudicial de separación ou divorcio ou convenio regulador, informe dos
servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

d. Certificado de convivencia da persoa solicitante e os demais membros computables da familia no mesmo
domicilio.

e. Certificado oficial das notas do curso escolar 2018/19.
f. Certificado do grao de discapacidade da persoa solicitante ou de calquera membro da familia recoñecido por

un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.
g. Documentación xustificativa da exención do requisito de non repetir curso.
h. Documentación acreditativa da concorrencia de circunstancias persoais ou familiares moi graves para eximir

do requisito de accesibilidade aos estudos desde o lugar de residencia.
i. Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero.

Cando se trate de alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia:

a. Certificación do centro de menores.
b. Copia da resolución xustificativa do acollemento familiar.

Lugar de presentación:

Nos centros residenciais docentes:

CRD A Coruña. Tel. 981 667 836 / 981 667 831 / 981 664 642

CRD Ourense. Tel. 988 226 304

CRD Vigo. De 9:00 a 14:00 h. | Tel. 986 262 500

Prazo de presentación:

Prazo de presentación de solicitudes en período ordinario será:

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED306A
http://centros.edu.xunta.es/credocoruna/
http://centros.edu.xunta.es/credodeourense/
http://centros.edu.xunta.es/credovigo/


1. Para o alumnado matriculado en bacharelato, entre o día seguinte ao da publicación desta convocatoria e o
13 de xullo de 2018 (este incluído).

2. Para o alumnado matriculado en ciclos formativos, entre o día seguinte ao da publicación desta convocatoria
e o 8 de agosto de 2018 (este incluído).

Tramitación de solicitudes de praza en período extraordinario
Cando, feita a adxudicación de prazas en período ordinario, sigan existindo prazas vacantes, o centro residencial
abrirá un prazo de presentación de solicitudes en período extraordinario entre o 17 e o 28 de setembro de 2018,
ambos incluídos.

A tramitación destas solicitudes axustarase ao establecido anteriormente, agás no relativo ás datas e prazos, que
serán os seguintes:

a. Publicación da listaxe provisional: 5 de outubro de 2018.
b. Prazo para formular reclamación: ata o 9 de outubro de 2018.
c. Publicación da listaxe definitiva e da adxudicación de praza: antes do 15 de outubro de 2018.
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