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DEVOLUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO E 
GRATUIDADE SOLIDARIA PARA O CURSO 2015-2016 

 

1. DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE TEXTO ADQUIRIDOS CON CARGO ÁS 
AXUDAS DO CURSO 2014/15 

 
a) Obriga de devolver. Todo o alumnado beneficiario de axudas no curso 2014/2015   ten a abriga de 

devolver os libros á súa profesora titora antes  do  1 9  de xuño, agás o alumnado de 1º e 2º de 

educación primaria. Estes libros formarán parte do fondo do centro. 

 

b) Libros a devolver . Os libros que se deberán devolver son todos os adquiridos con cargo ao vale do 

curso 2014/15 e deben estar en bo estado de conservación, de maneira que poidan ser 

reutilizados. 

 

c) Consecuencias da falta de devolución. A falta de devolución dos libros é causa de exclusión do 

fondo solidario de libros de texto e das convocatorias de axudas. Ademais, revisada a información 

das devolucións na aplicación axudaslibros, a consellería iniciará un expediente de reintegro da axuda 

concedida para todos aqueles casos nos que non conste a devolución dos libros adquiridos con cargo 

ao vale. 

 

2. GRATUIDADE SOLIDARIA PARA O CURSO 2015 – 2016  

A gratuidade solidaria de libros de texto para o próximo curso escolar 2015-2016 levarase a cabo mediante 

dous procedementos : axudas para a adquisición de libros de texto e fondo solidario de libros de texto  

1. AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO 

REQUISITOS para acollerse a esta convocatoria: 

a. Estar matriculado  en 1°, 2°, 4° de educación primaria e 1º de ESO durante o curso 

escolar 2015/2016. 

b. Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, 

recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de  xuño, de  subvencións de Galicia. 

c. Ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 euros . 

Para a determinación da renda per cápita familiar terase en conta o disposto no artigo 6 da orde 

de convocatoria: 

- A situación persoal e familiar en 31 de decembro de 2013 e o exercicio fiscal 2013. 

Non se terán en conta os fillos nacidos, adoptados ou acollidos despois desta data.  

- Sumarán os recadros 366 (base impoñible xeral) e 374 (base impoñible do aforro) da 

declaración e dividirase entre o número de membros da unidade familiar. 

d. Ter devolto os libros de texto adquirido coas axudas do curso 2014/2015. 

Se o alumno/a non devolveu os libros das axudas, NON PODERÁ 

SOLICITAR AS AXUDAS ESTE NOVO CURSO (agás alumnado de 1º e 

2º) 

Ás solicitudes que cumpran os requisitos anteriores entregaráselles un vale e adquirirán os 

libros nunha librería. 

PRAZO de presentación das solicitudes: ata o 2 de xullo 

Normativa: Orde do 22 de maio de 2015 (DOG do 1 de xuño). 
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A DOCUMENTACIÓN a achegar en cada caso é a seguinte: 

Copia do DNI/NIE só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade. 

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 o 31 de decembro de 2013 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 o 31 de decembro de 2013: 

 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. 

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. 

 

 

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO : 

 Requisitos para acollerse a esta convocatoria: 

a. Estar matriculado en 3° de educación primaria ou durante o curso escolar 2015/2016 . 

 PRAZO de presentación das solicitudes: Ata o 30 de xuño. 

 Normativa: Orde do 21 de maio de 2015 (DOG do 1 de xuño).  

O sistema permitirá a distribución dos libros existentes no fondo do centro entre o alumnado en 

función da renda per cápita comprobada das solicitudes validadas polo centro. 

 Resolución do fondo solidario: 

a) Resolución provisional: 7 de xullo 

b) Resolución definitiva: 15 de xullo 

 

 Entrega dos libros do fondo solidario: No centro ao inicio de curso. 
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A DOCUMENTACIÓN a achegar en cada caso é a seguinte: 

 

a) Copia do DNI/NIE dos membros computables da unidade familiar, cando non autoricen a consulta de 

forma telemática. 

b) Libro de familia no que figuren todos os membros computables. 

Só no caso de non ter libro de familia ou este non reflicta a situación o día 31 de decembro de 2013, 

poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios: 

 Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a 

atribución da custodia do/a menor. 

 Certificado ou volante de convivencia. 

 Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello onde resida a familia. 

c) Grao de discapacidade. Achegarase o certificado acreditativo emitido polo órgano competente ou o 

documento acreditativo da condición de perceptor dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade 

permanente total, absoluta ou grande invalidez, ou dunha pensión de clases pasivas por xubilación ou retiro 

por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade. 

d) Renda familiar. Achegarase copia da declaración do IRPF ou, na falta desta, do certificado tributario de 

imputacións dos membros computables da unidade familiar distintos da persoa solicitante, cando non 

autoricen a consulta de forma telemática 

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

 

 

OBSERVACIÓNS 

O alumnado de 5º e 6º de Primaria non accederán nin ao fondo solidario nin ás axudas xa que somos un 

centro DIXGAL no que o alumnado non terá que mercar libros de texto senón que utilizará os materiais 

dixitais proporcionados polo centro. 

Todos os impresos para as solicitudes están a disposición na secretaría do centro e na nosa páxina web. 

 

 

 

Ferrol, a 2 de xuño de 2015 

A directora  

 

 

 

Asdo. Mª José Piñeiro Abeledo 
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