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Fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar 
(Orde do 6 de maio de 2021/ DOGA 20 de maio de 2021) 

Entrega ata o 22 de xuño (incluído), no centro admitido para o curso escolar 2021/22. 

Único modelo de solicitude para a unidade familiar. 

A solicitude pódese cumprimentar: 

- De xeito manual, recollendo modelo na secretaría do centro ou a través desta ligazón. 
- Na Aplicación Fondolibros, xerando así un número de solicitude e realizando a presentación ben na sede 

electrónica da Xunta de Galicia, ben de xeito presencial no centro.  

A solicitude será única para todos os fillos e fillas admitidos no mesmo centro, deberá estar asinada e con todos os 
datos ben cubertos e servirá para: 

1. Solicitar axudas para a adquisición de material escolar. (Só alumnado de primaria).  
Alumnado pertencente a familias con renda per cápita igual ou inferior a 6000 €.  

2. Solicitar axudas para a adquisición de libros. (Alumnado de 1º e 2º de primaria). 
3. Participar no banco de libros de 3º e 4º de EP.  

Para ser beneficiario do banco de libros é condición indispensable ter devolto os libros emprestados no 
curso 2020-2021. 

A RENDA PER CÁPITA DA UNIDADE FAMILIAR do exercicio fiscal 2019: Sumaranse da cada un dos membros 
computables con ingresos: a base impoñible xeral (recadro 435) + a base impoñible de aforro (recadro 460). Dividida 
entre o número de membros da unidade familiar. 

DOCUMENTACIÓN  
Os documentos deberán reflectir a situación persoal, familiar e económica en 31/12/2019. 
- Anexo I 
- Anexo II para comprobación de datos. En caso de opoñerse, teñen que aportala. 
- Libro de familia onde figuren todos os membros computables. 
Horario: 9,15 a 10; 13:30 a 14:15. 

DATAS DE INTERESE 

• 21 de maio a 22 de xuño. Prazo de presentación de solicitudes. 

• 21 ao 22 de xuño. Devolución no centro dos libros emprestados. 
• 23 de xuño. Publicación da relación provisional cos libros adxudicados. 
• 24 e 25 de xuño. Período de reclamación á adxudicación provisional. 
• 28 de xuño. Publicación da relación definitiva de adxudicacións. 
• 30 de xuño. Entrega dos libros asignados ao alumnado e vales de material. 


