
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVIDADES DESTACABLES NA CONVOCATORIA: 

1. A finalidade das axudas é a adquisición exclusivamente de libros de 
texto (non se pode adquirir con cargo ao vale material didáctico nin 

complementario) 
Non obstante, o alumnado matriculado en educación especial, así como 
aquel que teña recoñecida unha discapacidade igual ou superior ao 65% 
poderá adquirir os libros, material didáctico e complementario que o centro 
docente determine en cada caso. 
 

2.  O alumnado ten a obriga de conservar en bo estado os libros de 
texto adquiridos na súa integridade con cargo ao importe das axudas, así 
como incorporalos, ao rematar o curso escolar 2014/2015 (xuño ou 
setembro, segundo o caso), a un fondo solidario que se constituirá no 

centro (banco de libros). 
 
Exclúese desta obriga ao alumnado de 1º e 2º de educación primaria, así 
como o de educación especial e aquel cunha discapacidade igual ou 
superior ao 65%, nos casos en que o material adquirido con cargo á axuda 
non poida ser reutilizado. 

Prazo de presentación 

O prazo de presentación de instancias será : 

 do 2 de xuño ao 2 de xullo de 2014, ambos inclusive. 

As solicitudes entregadas antes do 18 de xuño poderán recoller os cheques o día 20 

de xuño  de 9:00h a 11:00h ou de 13:30h a 14:30h 

As solicitudes entregadas despois do 18 e antes do 2 de xullo poderán recoller os 
cheques o martes 9 de setembro de  10:00h a 12:00h 

 

Para máis información: 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

PRAZO   DE PRESENTACIÓN DE  SOLICITUDES:  ATA O 02 DE XULLO 

As solicitudes entregadas antes do 18 de 

xuño poderán recoller os cheques o día 20 de 

xuño  de 9:00h a 10:00h ou de 13:30h a 

14:30h 

 

As solicitudes entregadas despois do 18 de 

xuño e antes do 2 de xullo poderán recoller 

os cheques o martes 9 de setembro de  

10:00h a 12:00h . 

 

 981 546 521     981 547 301 

 881 997 385     981 546 516 

 981 546 523 

 

ORDE do 28 de maio de 2014 pola que se 

convocan AXUDAS PARA A 

ADQUISICIÓN DE LIBROS DE 

TEXTO destinadas ao alumnado 

matriculado en educación primaria, 

educación secundaria obrigatoria ou 

educación especial, en centros sostidos con 

fondos públicos, para o seu uso no curso 

escolar 2014/15. 

 



 

SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN 

As solicitudes poderán obterse  NO CENTRO, ou descargalas dos seguinte 
enderezos electrónicos: 

http://www.edu.xunta.es/web/gratuidadesolidaria 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipdiazpardo/ 

Unha vez cuberta a solicitude deberá presentarse, xunto coa documentación 
debidamente asinada polo pai, a nai ou titor/a do alumnado. Todo isto sen prexuízo 

da sinatura por parte do resto dos membros da unidade familiar que obteñan 
ingresos, excepto nos supostos de separación ou divorcio, nos cales poderá 

omitirse a sinatura do proxenitor que non teña a custodia do menor. 

2. Se a solicitude se presenta no centro docente onde está matriculado o alumno 

presentarase orixinal e copia da documentación,  co fin de que a persoa que 
a reciba  poida verificar a autenticidade da copia e devolva os orixinais.  En caso de 

que a presentación non se faga no centro deberá presentarse orixinal ou copia 
debidamente compulsada. 

A DOCUMENTACIÓN a achegar en cada caso é a seguinte: 

a) Libro de familia no que figuren todos os membros da unidade familiar. 

Só no caso de non ter libro de familia, ou se a situación familiar, a día 31 de 
decembro de 2012, non coincide coa reflectida no libro, terá que presentarse 

documento ou documentos acreditativos do número de membros da unidade 

familiar, tales como: 

- Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio regulador 
onde conste a custodia do causante. 

- Certificado ou volante de convivencia. 
- Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello de 

residencia, que acredite a situación familiar. 

b) No caso de discapacidade dalgún dos membros da unidade familiar incluídos na 

solicitude, ou do alumno igual ou superior ao 33% e inferior ao 65%, deberá 
presentarse un dos seguintes documentos que acrediten esta circunstancia a 31 de 

decembro de 2012: 

 Certificado emitido polo órgano competente do grao de 
discapacidade cunha porcentaxe igual ou superior ao 33%, 

 

 Resolución ou certificado emitido pola Seguridade Social de 

pensión de incapacidade permanente nos graos de total, absoluta 
ou gran invalidez, ou 

 Documentación acreditativa da condición de pensionista de clases 
pasivas cunha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade 
permanente para o servizo ou inutilidade. 

c) No caso de situación de violencia de xénero no contorno familiar: documentación 
acreditativa. 

Os menores que se atopen en situación de garda, tutela ou atención de día pola 

Xunta de Galicia non terán que acreditar os datos da unidade familiar nin do nivel 
de renda. 

3.  A documentación que se achegue deberá ter validez no momento da 
presentación da solicitude. 

4.  O centro educativo poderá requirir das persoas solicitantes, en calquera 

momento, aclaración da documentación presentada. 

Nesta convocatoria, para os efectos de determinar a RENDA PER CÁPITA 

FAMILIAR, terase en conta a situación persoal e familiar en 31 de decembro de 
2012 e o exercicio fiscal 2012. Non se terán en conta os fillos nacidos, adoptados 

ou acollidos despois desta data.  

 A renda familiar obterase mediante a suma das rendas de cada un dos 
membros computables que obteñan ingresos.  

Os membros da unidade familiar que presentasen declaración do imposto 
sobre a renda de 2012, para os efectos do cálculo da renda familiar sumarán 
os recadros 455 (base impoñible xeral) e 465 (base impoñible do aforro) da 
declaración.O resultado dividirase entre o número de membros da  nidade 
familiar. 

AXUDAS 

 Familias monoparentais:  
o Renda per cápita familiar ata 6.000,00 €: 170 €. 

o Renda per cápita familiar desde 6.000,01 ata 9.000,00 €: 90 €. 

 Resto das familias:  
o Renda per cápita familiar ata 5.400,00 €: 170 €. 

o Renda per cápita familiar desde 5.400,01 ata 9.000,00 €: 90 €. 

 

http://www.edu.xunta.es/web/gratuidadesolidaria
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipdiazpardo/

