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Programa cofinanciado por

ANEXO I 
(continuación)

DE EDUCACIÓN ESPECIAL

ALUMNADO 
EN SITUACIÓN DE TUTELA OU GARDA DA XUNTA DE GALICIA

CON DISCAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO 65 %

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA

ALUMNADO CON DISCAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO 65 %

Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia. 

ALUMNADO EN SITUACIÓN DE TUTELA OU GARDA DA XUNTA DE GALICIA

Resolución administrativa ou xudicial acreditativa do acollemento ou do certificado do centro de menores. 

OUTRA DOCUMENTACIÓN

COMPROBACIÓN DE DATOS

Os documentos relacionados serán obxecto de consulta electrónica automatizada. No caso de que a persoa solicitante 
se opoña a esta consulta, deberá indicalo no recadro correspondente e achegar o documento.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

DNI o NIE.

Grao de discapacidad do/da alumno/a recoñecido pola Xunta de Galicia.

NOTA INFORMATIVA. 
ESQUEMA DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO,  AXUDAS PARA LIBROS E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR.

FONDO SOLIDARIO 

NIVEIS: 3º, 4º, 5º e 6º EP e 1º, 2º, 3º e 4º ESO  

GARANTÍA:
6 libros de texto (renda per cápita igual ou inferior a 5.400 €).
4 libros de texto (renda per cápita igual ou inferior a 9.000 €).

SOLICITANTES: todo o alumnado admitido, con independencia da renda per cápita da unidade familiar.
AXUDA: acceso aos libros de texto dispoñibles no fondo solidario do centro, por orde inversa á renda per cápita.

AXUDAS PARA  
LIBROS 

SOLICITANTES: o alumnado pertencente a familias con renda per cápita igual ou inferior a 9.000 €.
NIVEIS: 1º e 2º EP e EE 

IMPORTE DA  
AXUDA

Renda* per cápita igual ou inferior a 9.000 €. EP: 90 €.
Renda* per cápita igual ou inferior a 5.400 €. EP: 170 €.

Alumnado* de EE ou con discapacidade igual ou superior ao 65 %: 250 €

AXUDAS PARA  
MATERIAL 

SOLICITANTES: o alumnado pertencente a familias con renda* per cápita igual ou inferior a 5.400 €.
NIVEIS: EP, ESO, EE

IMPORTE DA AXUDA: 50 €.

*NOTA. Non se aplica o límite de renda ao alumnado de EE, ao alumnado con discapacidade igual ou superior ao 65 % e ao alumnado en 
situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia. 

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de 
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de 
xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante 
o envío dun correo electrónico a sxt.cultura.educacion@xunta.gal

LEXISLACIÓN APLICABLE
- Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
- Decreto 11/2009, do 8 e xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei de subvencións de Galicia. 
- Orde do 16 de maio de 2017 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan as axudas para adquirir 
libros de texto e material escolar destinadas a alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación 
especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Centro


