
 
 

PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO,  AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS 
DE TEXTO E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR – CURSO: 2016/2017 

Orde de 27 de abril de 2016. (DOG do 16 de maio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
NOVIDADES:  
*Este ano, unicamente se entregará unha solicitude por familia (Anexo I), onde aparecerán, no apartado “datos 
do alumnado”, todos os fillos/as do solicitante para os cales se solicita a axuda, xa sexan de Primaria ou 
Secundaria. 
*Ademais, no mesmo Anexo I se solicitarán as diferentes axudas (material, fondo solidario ou axudas libros). 
*Este ano corresponde Fondo Solidario en todos os cursos, agás 1º e 2º de primaria e 2º e 4º ESO que lle 
corresponde axuda de libros. 
*A axuda de material escolar vai dirixida a todo o alumnado de Primaria e Secundaria que teñan unha 
renda per cápita inferior a 5.400€ ou sexa un alumno/a tutelado pola Xunta de Galicia, alumnado de Educación 
Especial ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65%. 
*Tanto a axuda de libros como o fondo solidario van en función da renda per cápita. 
 
REQUISITOS: 
1.  A solicitude será realizada polo pai/nai/titor/a legal do alumnado que se vaia matricular no curso 2016/2017 en 
calquera curso de Educación Primaria. 
2. No caso do alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia, deberá presentar a solicitude a persoa titular 
da dirección do centro de menores ou a persoa con que conviva en acollemento familiar.  
3. De ser o caso, ter devolto os libros de texto e/ou material reutilizable adquirido coas axudas do curso 2015/16. A 
falta de devolución dos libros é causa de exclusión do fondo solidario e das convocatorias de axudas, 
iniciándose un expediente de reintegro da axuda concedida. 
4. Ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 euros tanto para o fondo solidario como para axuda 
de libros e ter unha renda per cápita igual ou inferior a 5.400€ para as axudas de material. 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: Debe ter validez no momento da solicitude e debe presentar orixinal e copia. 
(Para facilitar o proceso NON SE FARÁN FOTOCOPIAS NO CENTRO) 
 
a) Anexo I, debidamente cuberto e asinado. Unha solicitude por familia onde aparezan todos os irmáns para os 
cales se solicita a axuda de libros, fondo solidario ou axuda de material escolar. 
 
b) Libro de familia onde figuren todos os membros computables da unidade familiar. No caso de non ter libro de 
familia, ou se a situación familiar, a día 31 de decembro de 2014, non coincide coa reflectida no libro, terá que 
presentarse documentos acreditativos do número de membros da unidade familiar, tales como: 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES (preferentemente nas seguintes datas e horas): 
Horario de oficina: de 10 a 13h (no edificio da ESO) 

  

Alumnado que pasa para 1º e 2º E. Primaria ….….. 1 de xuño (axudas libros e axuda material) 
Alumnado que pasa para 3º e 4º E. Primaria ….….. 2 de xuño (fondo solidario e axuda material) 
Alumnado que pasa para 5º e 6º E. Primaria …..…. 3 de xuño (fondo solidario e axuda material) 
Alumnado que pasa para 1º e 3º ESO ….………….... 6 de xuño (fondo solidario e axuda material) 
Alumnado que pasa para 2º e 4º ESO ….………….... 7 de xuño (axuda libros e axuda material) 

 

Publicación no taboeiro e na páxina web do centro o seguinte: 
 

- Resolución provisional do fondo solidario:  
o 1 de xullo (Prazo para formular reclamacións: 4 e 5 de xullo). 

- Resolución definitiva do fondo solidario coa asignación de libros/alumno: 
o  6 de xullo (EP)  
o 15 de setembro (ESO) 

 

Os cheques, de axuda de libros e material escolar recollerase polo solicitante (ou persoa autorizada por 
escrito polo solicitante) o día 7 de xullo en Educación Primaria e 8 de xullo en Educación Secundaria. 
 

ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO (Primaria): 14 de xullo  
- 3º primaria: 10:00-10:30   -    5º primaria: 11:00-11:30 
- 4º primaria: 10:30-11:00   -    6º primaria: 11:30-12:00 

 

ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO (ESO): a partir do 15 de setembro  

 



 
 

• Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio regulador onde conste a custodia do causante.  
• Certificado ou volante de convivencia.  
• Informe de servizos sociais ou órgano equivalente do concello de residencia, que acredite dita situación.  
• Certificado de falecemento. 

c) No caso de discapacidade dalgún dos membros da unidade familiar incluídos na solicitude, deberá 
presentarse o certificado acreditativo do grao de discapacidade. Tamén se poderá acreditar coa resolución do 
Instituto Nacional da Seguridad Social de recoñecemento dunha pensión por incapacidade permanente total, 
absoluta ou gran invalidez, ou coa resolución de recoñecemento dunha pensión de clases pasivas por xubilación ou 
retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.  
 

d) No caso de situación de violencia de xénero no ámbito familiar: documentación acreditativa. 
 

e) No caso de incapacitación xudicial con patria potestade prorrogada ou rehabilitada deberá  acreditalo coa 
correspondente resolución xudicial 
 

f) No caso de alumnado en tutela ou garda da Xunta de Galicia deberá achegarse resolución xustificativa do acolle-
mento familiar ou o certificado do centro de menores. 
 

* O alumnado cunha discapacidade igual ou superior ao 65%, só ten que presentar a certificación emitida 
polo órgano competente do grao de discapacidade e a solicitude da axuda. Se a xuízo do centro, o alumnado non  
pode usar os libros de texto do curso no que se matricule e lle corresponda fondo solidario, poderán acollerse á 
convocatoria de axudas para a adquisición de libros de texto.  
 
CÁLCULO DA RENDA PER CÁPITA 
 

1. Enténdese por renda per cápita familiar o resultado de dividir a renda da unidade familiar polo número de 
membros computables. Terase en conta a situación persoal e familiar a 31 de decembro de 2014 e o exercicio fiscal 
2014. 
2. Computarán por dous os membros que teñan unha discapacidade igual ou superior ao 33 % ou perciba unha 
pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou gran invalidez ou a 
equivalente en clases pasivas. 
3. O alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia ou con discapacidade igual ou superior ao 65 % non 
terá que acreditar a renda da unidade familiar. 
4. Nos casos de separación legal ou divorcio con custodia compartida computaranse os ingresos de ambos os dous 
proxenitores.  
5. Tamén se computarán os ingresos da persoa que, por novo matrimonio ou por convivencia en situación de unión 
de feito ou análoga, viva no domicilio familiar co/a proxenitor/a do alumnado. 
 

Os membros da unidade familiar que presentasen declaración do imposto sobre a renda do 2014, para os efectos do 

cálculo da renda familiar, sumarán os recadros 430 (base impoñible xeral) e o 445 (base impoñible do aforro) 
da declaración. En caso de non presentar declaración, sumarán todas as rendas netas obtidas durante 
o exercicio 2014. 
 
DETERMINACIÓN DA UNIDADE FAMILIAR 
 

1. Para os efectos previstos nesta orde, e con referencia á situación familiar en 31 de decembro de 2014, 
serán membros computables da unidade familiar os seguintes: 

• Os pais non separados legalmente nin divorciados  ou, de ser o caso, o titor ou titores do alumnado. 
• Os fillos/as menores de idade. 
• Os fillos/as solteiros menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar. 
• Os fillos/as maiores de 18 anos discapacitados ou incapacitados xudicialmente, suxeitos á patria potestade 

prorrogada ou rehabilitada. 
2. No caso de separación legal ou divorcio, non se considera membro computable o/a proxenitor/a que non conviva 
co alumno/a. Cando haxa custodia compartida téñense en conta os dous proxenitores.  
3. Terá a consideración de membro computable a persoa que, por novo matrimonio ou por convivencia en situación 
de unión de feito ou análoga, viva no domicilio familiar co/a proxenitor/a do alumnado.  
4. O alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia ou con discapacidade igual ou superior ao 65% non 
terá que acreditar datos da unidade familiar.  
5. Non ten a consideración de membro computable da unidade familiar o agresor en casos de violencia de xénero. 
 
É obriga dos beneficiarios das axudas: 
a) Aceptar as bases da convocatoria, reunir os requisitos exixidos e manifestar a veracidade dos datos.  
b) Destinar o importe íntegro á adquisición de libros de texto e materiais propios do curso académico 

para o que se solicitou a axuda. 
c) Cooperar coa Administración educativa nas actividades de inspección e verificación que se leven a cabo. 
d) Conservar os libros de texto e material recibidos en bo estado, e devolvelos ao fondo solidario de 

libros de texto ao finalizar o curso 2016/17 
 

O equipo directivo 


