
 
 
 
 
 
 

 
 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 

AS SOLICITUDES PARA FONDO SOLIDARIO/ AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO 
AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR FANSE NO MESMO IMPRESO E MESMOS PRAZOS. 

OS ALUMNOS/AS QUE CURSARON 4º DE E.P. DURANTE O CURSO 2019/20 E PROMOCIONAN 
A 5º CURSO DE E.P. NON PODEN SOLICITAR FONDO LIBROS POR TER LIBRO DIXITAL 

PERO SI PODEN SOLICITAR AXUDA PARA MATERIAL ESCOLAR. 

 
1. Poderán presentar solicitudes os pais, nais, titores ou representantes legais 

do alumnado incluído no artigo 1.1. No caso de alumnado en situación de garda 
ou tutela da Xunta de Galicia, presentará a solicitude a persoa titular da dirección 
do centro de menores ou a persoa coa que conviva en acollemento familiar. 

 
2. A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que 

estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2021/22, e nela 
especificarase o nivel de estudos que espera realizar cada un deles no dito curso. 
Se están admitidos en centros docentes distintos, presentarase unha solicitude en 
cada un dos centros, na cal se incluirán os admitidos nese centro para o curso 
2021/22. Cando un alumno/a, no momento de presentar a solicitude, aínda non 
estivese matriculado en ningún centro para o curso 2021/22, presentará a 
solicitude no centro que estivo matriculado no curso 2020/21. 

 
3. As  solicitudes ,  nos 

formularios  normalizados  dispoñibles  na  aplicación  informática  Fondolibros 
 
 

3.1.En soporte papel, preferiblemente no centro docente.  
 

 
 

 
 

 
3.2 En calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 

30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e 
do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado 
dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia: 

 
 

Este formulario (anexo I) Estará dispoñible tamén: 
 

a) Na páxina web do centro: 
 
 

 
No portal educativo da Consellería de Educación, Universidade e F.P. 

 

 

https://sede.xunta.gal/detalle-  

procedemento?codtram=ED330B&ano=2020&numpub=1&lang=es 

(ceip.aponte@edu.xunta.gal) .O CENTRO 

https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/ 

presentaranse preferiblemente por vía electrónica 

  

 

Presentando os ANEXOS I e II que poden descargar nesta dirección: 
https://sede.xunta.gal/doc-invia/rest/anexos/13492459 e traelos debidamente 
asinados e cubertos, ou tamén poden recollelos no centro. En ambos casos poden 
contar co asesoramento do persoal do centro, para acalara calquera dúbida.  

https://sede.xunta.gal/doc-invia/rest/anexos/13492459 
 

https://sede.xunta.gal/doc-invia/rest/anexos/13492459 
 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B&amp;ano=2020&amp;numpub=1&amp;lang=es
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B&amp;ano=2020&amp;numpub=1&amp;lang=es
https://sede.xunta.gal/doc-invia/rest/anexos/13492459
https://sede.xunta.gal/doc-invia/rest/anexos/13492459
https://sede.xunta.gal/doc-invia/rest/anexos/13492459


 

 
3.3. Nas dependencias das Xefaturas Territoriais da consellería competente 

en materia de Educación. Tamén se facilitará na secretaría do centro, para os pais 
e nais que o soliciten, contando coa axuda do persoal do centro para aclarar dúbidas. 

 

 
A solicitude deberá estar asinada polo pai, nai, titor/a ou representante 

legal do alumnado, e a súa presentación implicará que acepta as bases da 

convocatoria, cumpre os requisitos esixidos nela e que son certos os datos 

indicados na solicitude; así mesmo, que se compromete a conservar en bo estado 

e a devolver ao finalizar o curso os libros de texto e o material reutilizable recibidos 

do fondo solidario ou adquiridos coa axuda para libros de texto. 
 
 
 
 

 
 
 
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 
1. O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día 21 de maio 

e rematará o día 22 de xuño de 2021 (este incluído). 
 

2. DOCUMENTACIÓN: 
As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación: 

 
a) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar) 
b) Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno/a e os demais 

membros computables da unidade familiar. 
 
 
 
 
 

1°. Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde 

conste a atribución da custodia do/a menor. 

 
2°. Certificado ou volante de convivencia. 

 
3°. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a 

familia. 

OUTRAS SITUACIÓNS 
 

 
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 en que 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. 

 
c) Certificado  do  grao  de  discapacidade  do/a  alumno/a  ou  calquera  membro  da  familia 

recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia. 

 

Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación a 31 de decembro 
poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios: 

 



d) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en 

calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a 

prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. 

e) Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada. 

f)  Resolución  administrativa  ou  xudicial  acreditativa  da  situación  de  acollemento  ou  do 

certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de 

Galicia. 

2.A documentación complementaria (que acompañe á solicitude) presentarase preferiblemente 

por vía electrónica. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos 

que presenten. Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento 

orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada. 

Opcionalmente, as persoas interesadas poderán presentar a documentación complementaria 

presencialmente no centro docente ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na 

normativa reguladora do procedemento administrativo común. 

3.En  todo  caso,  os  documentos  deberán  ser  válidos  e  eficaces  no  momento  da  súa 

presentación, e reflectir a situación persoal, familiar e económica a 31 de decembro de 2019, 

agás no caso de violencia de xénero, en que se aplicará o disposto na lexislación específica. 

4.De acordo co previsto no artigo 28.5 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 

administrativo común das administracións públicas, dada a relevancia da documentación 

requirida no procedemento, as persoas interesadas deberán achegar os documentos orixinais 

ou copias cotexadas. Cando a documentación se presente no centro docente, achegaranse 

fotocopias e os respectivos orixinais, para que a persoa que a reciba verifique a súa 

autenticidade. 

ASIGNACIÓN DE LIBROS E CONTÍA DAS AXUDAS 

1. A asignación de libros de texto correspondentes aos cursos 3º, 4º, 5º e 6º de EP e a todos os cursos de ESO que 
estean dispoñibles no fondo solidario do centro efectuarase: 

a)   Ao alumnado que participe no fondo solidario, por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata 

que se esgoten as existencias. 

 

 

 

 

g)Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do 
órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou titor ou 
titores carezan de DNI e NIE. 
 

 



b) Terá preferencia para esta adxudicación o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou 

cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda. Esgotados os libros dispoñibles no 

fondo solidario, o centro docente adquirirá os libros de texto complementarios que sexan necesarios para garantir: 

a) Ao alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: seis (6) libros de texto. 

b) Ao alumnado con renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: catro (4) libros de 
texto. 

c) Ao alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 
65 %: seis (6) libros, con independencia da renda. 

O importe máximo que aboará a consellería a cada centro por cada libro complementario adquirido será de: 35 € 

en EP. 

A CONTÍA DAS AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO SERÁ: 
Para o alumnado de 1º e 2º de EP: 

1º. Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: 210 €. 

2º. Renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: 140 €. 

Para o alumnado matriculado en EE, en centros específicos ou en unidades de EE de centros ordinarios, ou 

cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, a contía das axudas será de 275 €, con independencia da 

renda per cápita da unidade familiar. 
Para o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, o importe da axuda será o maior 

correspondente ao ensino e curso en que estea matriculado, con independencia da renda per cápita da 

unidade familiar. 

d) Para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, ao cal se refire a disposición 

adicional segunda desta orde: Alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de EP: 
1º. Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: 210 €. 

2º. Renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: 140 €. 

A CONTÍA DA AXUDA PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR destinado a alumnado matriculado en EP 

e en ESO con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 € será de 50 €. O alumnado que estea en situación 

de garda ou tutela da Xunta de Galicia, o alumnado de EE ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65% será 

beneficiario desta axuda con independencia da renda. 

A INFORMACIÓN COMPLETA ESTÁ NO DOG AO QUE XA SE FIXO REFERENCIA. 

PERO OS PRAZOS PARA RECOLLIDA DE LIBROS, ENTREGA DE VALES, SERÁN 

FIXADOS POLOS CENTROS DE LUGO E DARASE INFORMACIÓN NO SEU MOMENTO. 

 

 

 

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 2019 (declaración presentada no ano 2020) 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. 
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 presentase declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas no exercicio fiscal 2019, 
sumaranse a base impoñible xeral (recadro 435) e a base impoñible do aforro (recadro 460); cando non se 
presentase, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados pola Axencia Estatal de 
Administración Tributaria 


