
 

 

PROGRAMA DE AXUDAS 
LIBROS DE TEXTO 2015-2016 

 

Este ano hai dous tipos de axudas: 

1. FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO para 3º de Primaria. 
2. AXUDAS ADQUISICIÓN LIBROS DE TEXTO para 1º, 2º e 4º de E. Primaria e E. 

Especial. 
(5º e 6º de Primaria 2015-2016 non están incluídos por ser cursos adheridos 
ao Proxecto EDIXGAL) 

 

 FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO para 3º de Primaria. 
 

Normativa: Orde do 21 de maio de 2015 (DOG do 1 de xuño)   
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150601/AnuncioG0164-220515-0002_gl.pdf 

 

Requisitos: 
a) Estar matriculado en 3º durante o curso escolar 2015/2016.  
b)  Os libros do fondo entregaranse por orde inversa (de menor a maior) 
renda per cápita da unidade familiar da Renda 2013, ata onde cheguen. 
c) O alumnado beneficiario deberá conservar os libros en bo estado e 
devolvelos ao fondo no mes de xuño de 2016 (artigo 18 da Orde). 
d) No suposto de traslado de centro durante o curso, deberá devolver os 
libros ao centro. 

 

Prazo de solicitude: ata o 30 de xuño (incluído). 
 

Solicitude: Levará un impreso cada neno/a. 
 

Lugar de presentación das solicitudes: Secretaría do centro de 12.30 á 
13.50h, agás o 23 de xuño. 
 

Documentación: Presentar fotocopia e orixinal, para cotexar, segundo 
consta no impreso de solicitude. 
 

Listas provisionais de solicitudes admitidas e excluídas: o 7 de xullo. 
 

Prazo de reclamacións: 8 e 9 de xullo. 
 

Listas definitivas: 15 de xullo. 
 

ENTREGA DE LIBROS: 16 e 17 de xullo. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150601/AnuncioG0164-220515-0002_gl.pdf


 
 

 

 AXUDAS  ADQUISICIÓN  LIBROS DE TEXTO PARA 1º, 2º E 4º DE PRIMARIA 
E EDUCACIÓN ESPECIAL. 

 
 
Normativa: Orde do 22 de maio de 2015 (DOG do 1 de xuño).  

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150601/AnuncioG0164-220515-0001_gl.pdf 
 

Requisitos: 
a) Estar matriculado en 1°, 2°e 4° durante o curso escolar 2015/2016. 
Tamén poderá acollerse a estas axudas o alumnado cunha discapacidade 
igual ou superior ao 65%, matriculado en 3° de educación primaria  que 
non empregue  os libros de texto deste curso. 
b) Ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 euros. 
c)Devolver antes do 19 de xuño, en bo estado de conservación,  os   
libros  de  texto   adquirido  coas   axudas   do   curso 2014/2015, agás 
os de 1º e 2º de Primaria e os de Educación Especial. 
 
 A non devolución dos libros causará a exclusión destas axudas e a 
consellería iniciará un expediente de reintegro da axuda concedida. 

 
Prazo de solicitude: ata o 1 de xullo (incluído). 
 
Lugar de presentación das solicitudes: Secretaría do centro de 12.30 á 
13.50h, agás o 23 de xuño. 
 
Documentación: Presentar fotocopia e orixinal, para cotexar, segundo 
consta no impreso de solicitude. 
 
Cálculo da renda per cápita: 
Sumar os recadros 366 (base impoñible xeral) e 374 (base impoñible do 
aforro) de cada unha das declaracións das RENDAS 2013 de todos os 
membros computables da familia que obteñan ingresos. O total da suma 
divídese entre o número de membros  da unidade familiar. 
 
Recollida de VALES: do 7 ao 10 de xullo (ámbolos dous incluídos). 

 
 

Xuño 2015. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150601/AnuncioG0164-220515-0001_gl.pdf

