
 
 
 
NOTA INFORMATIVA FONDO SOLIDARIO, AXUDAS LIBROS DE TEXTO E MATERIAL 
 
Adxuntamos solicitude para participar nas axudas de libros de texto (TALÓN PARA MERCAR 
LIBROS para 1º e 2º de Primaria), fondo solidario (EMPRESTITO DE LIBROS DE TEXTO PARA 
3º,4º,5º,6º de Primaria) e material escolar (TALÓN PARA MERCAR MATERIAL PARA 
1º,2º,3º,4º,5º y 6º de Primaria) para o vindeiro curso. 
Nesta convocatoria se entregará no centro unha única solicitude  polos fillos/as matriculados no 
centro. 
REQUISITOS: 

1. Para as axudas de libros e fondo solidario a renda per cápita terá que ser inferior a 9000 euros.  Para 

as axudas de material a renda per cápita terá que ser inferior a 5400 euros. 

No recadro seguinte detallase como calcular a RENDA PER CÁPITA 

Renda per cápita da unidade familiar 

1. Para os efectos desta orde, a renda per cápita da unidade familiar é o resultado de dividir a renda da unidade 

familiar do exercicio fiscal 2015 entre o número de membros computables, tendo en conta que computarán por dous os 

membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33 % ou a percepción dunha pensión da Seguridade 

Social por incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou grande invalidez, ou a equivalente de clases pasivas. 

2. A renda da unidade familiar será o resultado de sumar as rendas de cada un dos membros computables da familia 

que obteñan ingresos de calquera natureza, de conformidade coa normativa reguladora do imposto sobre a renda das 

persoas físicas. 

Cando se presentou declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas no exercicio fiscal 2015, sumaranse a 

base impoñible xeral (recadro 380) e a base impoñible do aforro (recadro 365); cando non se presentou, teránse en conta 

os ingresos de acordo os datos tributarios facilitados pola Axencia Tributaria. 

2. Ao rematar o curso 2016/17, o alumnado beneficiario de libros de texto ou de material reutilizable 

recibido do fondo solidario ou adquirido con axudas para libros de texto deberá devolvelos ao centro 

para a súa incorporación ao fondo solidario para o curso 2017/18.  

O prazo máximo para devolvelos será o 23 de xuño de 2016 e cada alumno/a os entregará o/a 
mestre/a da área que lle corresponda, A NON DEVOLUCIÓN IMPLICA A DENEGACIÓN 
DAS AXUDAS PARA ESTE CURSO. 
 
Prazo para presentar solicitudes 
1. O prazo para presentar solicitudes  rematará o día 23 de xuño de 2017 (este incluído). 
2. Se presentaran na dirección no seguinte horario: Luns e Xoves de 9:00 a 10:00 e xoves de 12:00 a 
13:30. 
 
 
 
                        
 

 
 
 
 
 

 

CEIP Plurilingüe 

 Alexandre Bóveda 
Rúa Alexandre Bóveda nº12 
36320- Chapela (Redondela) 

E-mail:  ceip.alexandre.boveda@edu.xunta.es 
Tel/Fax: 986 450600 

CONTINÚA 



 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN: 
 
Achegarase copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que 
non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación en 31 de decembro de 2015, poderase 
acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios: 
1º. Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a 
atribución da custodia do/da menor. 
2º. Certificado ou volante de convivencia. 
3º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia. 
4º. Certificado de defunción. 
Nos casos especiais, en que a composición da unidade familiar non se axuste ao sinalado no artigo 4.1 
desta orde, achegarase un certificado ou volante de convivencia no cal deberán figurar o/a alumno/a e 
todos os familiares que convivan con el/ela, ou un certificado dos servizos sociais do concello que 
acredite a situación familiar. 
Para certificar o resto das circunstancias se pode simplemente autorizar a consulta telemática por parte 
da Consellería, de non ser así haberá que adxuntar a documentación correspondente. 
 
 

CONTÍA DAS AXUDAS 
 FONDO SOLIDARIO LIBROS TEXTO 1º E 2º MATERIAL ESCOLAR 

RENDA PER CÁPITA INFERIOR 
A 5400 EUROS 

6 LIBROS 90 € 50€ 
RENDA PER CÁPITA ENTRE 
5400 E 9000 EUROS 

4 LIBROS 170 € SEN DEREITO 

 
 
PUBLICACIÓN DE LISTAXES E RECOLLIDA DE TALÓNS: 
 
A listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas publicarase no centro e na páxina web  o 28 
DE XUÑO. 
 
As persoas interesadas poderán reclamar nos dous (2) días seguintes á publicación da listaxe 
provisional  tendo en conta que os datos da renda per cápita son cotexados pola administración . 
 
Publicación listaxes definitivas e recollida de talóns  MARTES  4 DE XULLO  DE  10:00 A 15:00. 
 
Os libros do fondo solidario serán entregados no mes de SETEMBRO. 
 


