
 

 

 

 

●Ata o 19 de xuño estará aberto o prazo para solicitar estas axudas. 

●As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado 
(anexo I) dispoñible na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), 
a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal. Tamén poderanse 
presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e 
rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. 

 

 

 

 

 

PARA CALCULAR A RENDA PER CÁPITA: 

• Súmanse os recadros 435 e 460 da Declaración da Renda de 2018 e divídese polo 
número de membros da unidade familiar. Computan por dous os membros que figuren na solicitude e 
teñan unha discapacidade igual ou superior ao 33 % ou perciban unha pensión da Seguridade Social por 
incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou grande invalidez, ou a equivalente de clases pasivas. 

• No caso de non presentar declaración teranse en conta os ingresos netos de todos os 
membros computables da unidade familiar de acordo cos datos tributarios facilitados pola Axencia 
Estatal de Administración Tributaria. 

CONSIDÉRANSE MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR: 

• Os pais non separados legalmente nin divorciados ou, de ser o caso, o titor ou titores do alumnado.  
• Os/as fillos/as menores de idade, con excepción dos/das emancipados/as. Terán a mesma 

consideración que os/as fillos/as as persoas en situación de tutela ou acollemento familiar permanente ou 
preadoptivo legalmente constituído.  

• Os/as fillos/as maiores de idade discapacitados/as ou incapacitados/as xudicialmente, 
sempre que estean suxeitos/as á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.  

• Os/as fillos/as solteiros menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar.  
• Os proxenitores separados legalmente ou divorciados con custodia compartida forman 

unha unidade familiar cos fillos que teñen en común.  
• A persoa que, por novo matrimonio, en situación de unión de feito ou en situación de 

afectividade análoga ás anteriores con convivencia, resida no domicilio familiar coa persoa 
proxenitora do/da alumno/a, agás nos casos de custodia compartida. 

• Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar entenderase constituída polo pai, a nai e 
todos os descendentes que convivan con eles e que reúnan os requisitos anteriores. 

DOCUMENTACIÓN 
Xunto coa solicitude, debidamente cuberta, presentarase a seguinte documentación: 

• Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demais membros 
computables da unidade familiar. 

• En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio 
regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor. 

A DIRECCIÓN.- 

FONDO SOLIDARIO 
• Poderá participar o alumnado matriculado en 3º e 

4º de E. Primaria no vindeiro curso. 
• Asignaranse os libros por orde inversa á renda per 

cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as 
existencias. 

AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO 
• Poderá participar o alumnado matriculado en 1º e 2º de 

E. Primaria no vindeiro curso. 
• Renda per cápita ata 6.000 € ☞ 210 €   
• Renda per cápita entre 6.000,01 € ata 10.000 € ☞ 140 €   

AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR 
• Poderá participar o alumnado matriculado en calquera curso de E. 

Primaria no vindeiro curso. 
• Renda per cápita ata 6.000 € ☞ 50 € 

PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO e 

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR 


