
 

PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA 

ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR 

A  Orde do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de 

texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado 

matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en 

centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2018/19. 

LEXISLACIÓN APLICABLE 

 Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.  

Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei de subvencións de Galicia.  

Orde do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para 

adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria 

obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2018/19. 

- Fondo solidario de libros de texto: alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º, e 6º de EP e en 
1º, 2º, 3º e 4º da ESO; cursos nos que, necesariamente, se manterán os libros de texto do 
curso 2017/18. 

 

- Axudas para adquirir libros de texto: alumnado matriculado en 1º e 2º de EP, e en 
educación especial (EE); así como as axudas que pode recibir o alumnado incluído na 
disposición adicional primeira (discapacidade ≥ 65%) e na disposición segunda 
(necesidades específicas de apoio edicativo) 

 
- O alumnado matriculado nos centros e cursos incluídos no proxecto educación dixital (E- 

DIXGAL)  no curso 2018/19 está excluído da participación no fondo solidario de libros 
de texto e das axudas para adquirir libros de texto. No obstante, poderán solicitar a axuda 
para adquirir material escolar cando reúna os requisitos establecidos na orde. 
 

 DOCUMENTACIÓN OBRIGATORIA  

- ANEXO I debidamente cuberto. 

- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: 

Para o alumnado de EP e ESO 

a) Anexo II para a comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar. No caso 

de que a persoa solicitante e/ou os membros computables se opoñan a esta consulta, deberán 

indicalo no cadro correspondente, ademais de achegar os documentos xustificativos: 

• DNI ou NIE 

• Declaración de impostos sobre as persoas físicas ou, á falta deste, o certificado de tributación de 
imputacións no exercicio 2016. 

• Certificado do grao de discapacidade recoñecido pola Xunta de Galicia. 

• Percepción de pensión por incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez, ou de pensión 
de clases pasivas por xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade ( 
equivalente a unha discapacidade igual ao 33%). 

b) 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 a 31 de decembro do 2016, poderán acreditar o 

número de membros utilizando, por exemplo: 
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1º. Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a 
atribución da custodia. 

2º. Certificado ou volante de convivencia. 

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

c) Certificado acreditativo do grao de discapacidade, se fose o caso, recoñecido por un órgano que 

non pertenza á Xunta de Galicia. 

d) Violencia de xénero : Acreditarase 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, no caso 

que corresponda. 

f) Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou 
certificado docentro de menores para o alumnado en situación de tutela ou garda da 
Xunta de Galicia. 

g) Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe de servizos sociais ou do órgano  

equivalente do concello onde resida a familia, no caso do que o pai/nai/titors legais carezan de DNI e 

NIE. 

 

DEBEN TRAER ORIXINAIS E COPIA PARA SER COTEXADOS NA SECRETARÍA DO CENTRO 

RENDA PER CÁPITA DA UNIDADE FAMILIAR  
 

Renda per cápita da unidade familiar: renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2016 dividido entre o 
número de membros computables. 

 
- 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 gran 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. Na declaración 

DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSICAS no exercicio fiscal 2016, sumaranse a base 

impoñible xeral (recadro 392) e a base impoñible do aforro (recadro 405); cando non se presentase, 

teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados, no certificado de imputacións 

de renda, pol Axencia Estatal de  Administración Tributaria. 

- As persoas que non residiran en España no ano 2016 deberán acreditar os seus ingresos no país de 

orixe mediante nóminas, xustificantes de pensión, xustificantes de rendementos bancarios 

ou calquera outro documento acreditativo. No caso de carecer desta documentación ou se 

non obtiveran ingresos, deberán presentar unha declaración responsable dos ingresos da 

unidade familiar. 

- Nos casos de violencia de xénero non se terán en conta os ingresos do agresor para determinar a 

renda per cápita da unidade familiar. 

 

 



 

 

PRAZOS IMPORTANTES: 
 

Entrega de solicitudes: dende hoxe ata o 4 de xuño, ambos os dous incluídos. 

Devolución de libros de texto prestados  do FONDO LIBROS: 14 e 15 de xuño. 

LISTAS PROVISIONAIS: 21 de xuño. 

LISTAS DEFINITIVAS: 26 de xuño. 

 

A ENTREGA DE VALES DE AXUDA DE MATERIAL ESCOLAR E LIBROS DE TEXTO 

comunicarase na circular de FIN DE CURSO, 

 
 


