
 

 

Información a ter en conta da ORDE do 12 de maio de 2020 

1. O centro deberá levar un sistema de control dos vales entregados, de 

xeito que, en todo momento, poida efectuarse calquera comprobación ao 

respecto, especialmente a data de entrega á persoa beneficiaria. O centro 

nunca expedirá un novo vale, en caso de que a persoa beneficiaria ou a 

libraría o extravíen. 

2. O persoal do centro detecta algún erro no vale despois da súa entrega, 

deberá pórse en contacto coa persoa interesada para requirirlle a súa 

devolución. Unha vez recuperado, dará de baixa a solicitude, o que supón a 

anulación do vale e a necesidade de cubrir unha nova para xerar outro vale 

cos datos correctos. 

3. Cando sexa a persoa interesada a que detecte algún erro no vale 

entregado, disporá de dez (10) días para emendar a solicitude e devolver o 

vale recibido ao centro. 

Adquisición dos libros de texto e do material escolar 

1. As persoas beneficiarias, unha vez que estean en posesión do vale, 

poderán adquirir no establecemento da súa elección:  

a) Os libros de texto do curso en que estea matriculado o alumnado 

usando o vale para adquirir libros de texto. O alumnado matriculado en EE 

cunha discapacidade igual ou superior ao 65 % que non empregue os libros 

de texto do curso en que estea matriculado, ou con necesidades específicas 

de apoio educativo a que se refire a disposición adicional segunda desta 

orde, poderá adquirir os libros doutros cursos ou o material específico que 

determine o centro docente. 

b) O material escolar necesario usando o vale para adquirir material 

escolar 

2. Con carácter xeral, o uso dos vales para adquirir libros de texto e 

material escolar deberá axustarse ás seguintes regras:  

a) No vale deberán figurar a sinatura da persoa titular da dirección do 

centro e o selo do centro, a sinatura do/da titular do establecemento 

e o selo deste, e a sinatura da persoa beneficiaria.  

b) A persoa beneficiaria nunca deberá asinar o vale antes de recibir a 

totalidade dos libros de texto ou do material escolar. A sinatura do 

vale e a súa entrega implica a súa conformidade cos libros de texto 
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recibidos e, de ser o caso, co importe indicado polo establecemento 

no recadro establecido para tal efecto.  

c) O establecemento receptor non poderá, en ningún caso, requirir á 

persoa que lle anticipe o importe nin asine o vale antes de recibir os 

libros ou o material escolar correspondente.  

d) Se o importe dos libros de texto ou do material escolar adquirido é 

inferior ao valor do respectivo vale, o persoal do establecemento 

deberá introducir no recadro establecido para tal efecto a contía 

exacta da venda (este importe debe coincidir coa factura que se 

emita aos pais e demais persoas citadas no artigo 10.1); se o importe 

é superior ao valor do vale, a diferenza será aboada polo solicitante. 

A consellería non asume máis que o importe máximo consignado no 

vale.  

e) Os vales non poderán fraccionarse, é dicir, o importe total de cada 

vale só se poderá utilizar nun único establecemento 


