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AXUDAS LIBROS DE TEXTO PARA 1º, 2º, 4º e 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

                                            
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación universitaria convoca axudas para a adquisición de 

libros de texto para o curso académico 2015/2016, destinadas ao alumnado dos cursos mencionados  

( Orde do 22 de maio  de 2015). O importe das axudas, segundo os ingresos percibidos pola unidade 

familiar no ano 2013 (suma das  casiñas 366 e 374 das declaracións da renda) divididos  polos membros 

computables da familia (se algún dos membros ten minusvalía superior ao 33%, computa dobre), é a 

seguinte: 

 Familias monoparentais:  
-Con ingresos ata 6.000 euros: 170 €. 

-Con ingresos entre 6.000,01 ata 9.000 euros: 90 € 

 Resto das familias: 

-Con ingresos ata 5.400 euros: 170 €. 

-Con ingresos entre 5.400,01 ata 9.000 euros: 90 €. 

Os que teñan unha renda per cápita superior a 9.000 € non teñen dereito á axuda. 

As solicitudes, segundo o anexo I da orde, presentaranse  na secretaría do centro onde o/a alumno/a estea 

matriculado/a. Os impresos facilitaranse no colexio ou poderanos descargar en formato PDF no enderezo 

electrónico https://sede.xunta.es. Deberán acompañar as solicitudes de: 

- Fotocopia do libro de familia no cal figuren todos os membros da unidade familiar. No caso de non 

ter libro de familia ou se a situación familiar non coincide coa reflectida no libro, a día 31 de decembro de 

2013,  terá que presentarse documento ou documentos que acrediten os membros da unidade familiar, 

tales como: 

 a) Certificado ou volante de convivencia. 
 

 b) Informe dos servizos sociais do concello de residencia, que acredite a  situación familiar. 
 

 c) Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio regulador onde conste a custodia 

     do causante. 

 

- No caso de discapacidade do/a alumno/a, do solicitante ou dalgún dos membros da unidade familiar 

incluídos na solicitude deberá acompañarse copia compulsada de: 

 -Certificado emitido polo órgano competente do grao de discapacidade cunha porcentaxe 

 igual ou superior ao 33%, 

 -Resolución ou certificado emitido pola Seguridade Social de pensión de incapacidade 

 permanente nos graos de total, absoluta ou grande invalidez, ou 

 -Documentación acreditativa da condición de pensionista de clases pasivas cunha pensión 

 de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade. 

 

c) No caso de situación de violencia de xénero no contorno familiar: documentación acreditativa. 

O prazo para entregar as solicitudes abrangue do 2 xuño ao 2 xullo de 2015. 

Ao finalizar o proceso, o centro facilitaralles un vale para que a librería que desexen lles desconte o 

importe da axuda na compra dos libros. Avisarase para a recollida do mencionado vale. 

     

       Brexo-Lema, 2 de xuño de 2015. 
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