
 
 
 

 

                CURSO ESCOLAR  2015-2016 

 
 

Normas relativas ás axudas para a adquisición de material escolar 
    

  
  Alumnado da ESO .    Orde do 25 de agosto de 2015 (DOG 1/09/2015)  

 

Para participar terase en conta a situación persoal e familiar a 31 de decembro de 2013 e o exercicio fiscal 2013. 

 

♦ Quen pode presentar solicitude? Poderán presentar solicitude o/a proxenitor/a ou representante legal do alumnado 

matriculado no curso 2015/16 en 1º, 2º, 3º ou 4º da ESO. A renda per cápita familiar ten que ser igual ou inferior a 

5 400 €. 

 

♦ Onde presentar a solicitude? As solicitudes presentaranse en soporte papel preferentemente no centro onde estea 

matriculado ou se vaia matricular o alumnado no curso 2015/16. A solicitude é individual; polo tanto, deberá presentarse 

unha solicitude por cada alumno ou alumna.  

 

♦ Prazo de presentación: Do 2 de setembro ao 1  de outubro de 2015 

 
DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR 
 

• Solicitude debidamente cuberta   (ANEXO I). 

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

identidade. 

• Libro de familia en que figuren todos os membros da unidade familiar.  
No caso de non ter libro de familia ou se a situación familiar cambiou, a día 31/12/2013, non coincide coa 

reflectida no libro, deberá presentarse:    
o Sentenza de separación ou divorcio e/ou o convenio regulador onde conste a custodia do causante. 

o Certificado ou volante de convivencia. 

o Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do Concello de residencia que acredite a 

situación familiar.  

• No caso de discapacidade dalgún dos membros da unidade familiar incluídos na solicitude deberá presentarse 

algún destes documentos que acrediten esta circunstancia en 31 de decembro de 2013 

o Certificado que acredite minusvalía igual ou superior ao 33%. 

o Resolución ou certificado emitido pola Seguridade Social de pensión de incapacidade permanente 

nos graos de total, absoluta ou gran invalidez. 

o Documentación acreditativa da condición de pensionista de clases pasivas cunha pensión de 

xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade. 

• Renda familiar: achegarase copia da declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas ou, na falta 

desta, do certificado tributario de imputacións dos membros computables da unidade familiar distintos da 

persoa solicitante, cando non autoricen a consulta telemática. 

• No caso de situación de violencia de xénero no ámbito familiar:  

o Documentación acreditativa. 
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