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SOLICITUDE AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEX TO E MATERIAL ESCOLAR 

DO ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA NO CURSO 2019/20 ( Orde do 3 de maio de 2019 ) 

 
1. MODALIDADES DE AXUDAS: 

• FONDO SOLIDARIO DE  LIBROS DE TEXTO:   
Destinado ao alumnado matriculado no curso 2019/20 en 3º,4º,5º e 6º de E.P. O centro repartirá entre os 
solicitantes , por orde inversa á renda per cápita familiar,os libros dispoñibles no fondo solidario.  
De esgotarse os libros dispoñibles o centro adquirirá os libros necesarios para garantir : 

− Ao alumnado con renda per cápita igual ou inferior a 5.400 € : seis libros. 

− Ao alumnado con renda per cápita superior a 5.400 € e igual ou inferior a 9.000€: catro libros. 
• AXUDAS PARA ADQUIRIR OS LIBROS DE TEXTO:  

Destinado ao alumnado matriculado no curso 2019/20 en  1º e 2º de E.P. ,atendendo ás seguintes cantidades: 
− Ao alumnado con renda per cápita igual ou inferior a 5.400 € : 170 €. 
− Ao alumnado con renda per cápita superior a 5.400 € e igual ou inferior a 9.000€ :  90 €. 

• AXUDAS MATERIAL ESCOLAR:  
Destinado ao alumnado matriculado no curso 2018/19 en E.P. con renda per cápita familiar igual ou inferior 
a 5.400€. A cantidade asignada é de 50 €.  
 
2. NORMAS XERAIS: 

• As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica nos formularios dispoñibles  na 
aplicación Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros/ ) a través da sede electrónica da 
Xunta de Galicia ( https://sede.xunta.gal/portada ) 
Opcionalmente as solicitudes entregaranse nos centros docentes nos que están matriculados no curso 
2018/2019 ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora. 

• Unha solicitude única para todos os fillos matriculados no centro durante o curso 2019/2020. 
Documentación a presentar: 

• Solicitude Anexo I cuberto (poderase solicitar no centro) e asinado polos membros computables da 
unidade familiar. Tamén poden atopar este anexo no portal educativo (http://www.edu.xunta.gal), na 
sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) e nas dependencias das Xefaturas 
Territoriais da Consellería. 

• Anexo II (comprobación datos computables da unidade familiar). 

• Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. 
• Certificación do grado de discapacidade , de ser o caso ( orixinal e copia). 

Prazo de presentación: Ata o 21 de xuño inclusive. 
Obrigas dos beneficiarios: 

• Devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros ou recibido do 
fondo solidario no curso 2018/2019. 

• Destinar as axudas á adquisición dos libros de texto do curso para o que solicitou á axuda. 
• Destinar o importe do vale para libros a adquirir os libros de texto. 
• Destinar o importe do vale para material a adquirir o material escolar que necesite. 

• Conservar os libros en bo estado para incorporalos ao fondo de libros do centro ao rematar o curso 
2019/20. 

3. DEVOLUCIÓN DE LIBROS 

• Entre o 17 e o 21 de xuño os libros de texto adquiridos coas axudas para libros  ou recibidos do 
fondo solidario no curso 2018/19 deben ser entregados no centro. 
 



 
 
 

• A Xunta de Galicia pon a disposición do centro o listado de libros adquiridos polas familias para 
comprobar a súa devolución.  

• Os libros serán devoltos en bo estado aos  titores de cada alumno que verificará

• Os libros devoltos pasarán a formar parte do 

• A non devolución dos libros impide a participación nas axudas para libros 
 
 
CÁLCULO DA RENDA PER CÁ PITA FAMILIAR
 
1. Enténdese por renda per cápita familiar a renda familiar dividida entre o número de membros da unidade  

computables. (415 + 435) : nº membros computables

2. Cálculo da renda per cápita: computarán por dous

discapacidade igual ou superior ao 33%  ou 

graos de total, absoluta ou grande invalidez ou que teñan recoñecida a condición de pensionista de clases 

pasivas cunha pensión de xubilación ou retiro po

Nos casos de violencia de xénero no ámbito familiar, quedarán excluídos do cómputo das rendas os ingresos 

do agresor, considerándose a familia como monoparental.

3. Para determinar a renda per cápita

decembro de 2017 e o exercicio fiscal 

4. A renda familiar obterase por agregación das rendas de cada un dos membros computables que obteñan 

ingresos de calquera natureza, de conformida

persoas físicas. Os membros da unidade familiar que presentasen declaración do imposto sobre a renda do 

2017, para os efectos do cálculo da renda familiar, sumaran os recadros 

(base impoñible do aforro) da declaración.

5. Tanto o solicitante como o resto de membros computables que obteñan ingresos, indicando NIF ou NIE, 

deberán asinar o anexo I. 

6. No caso de familias monoparentais

7. No caso de divorcio ou separación legal dos pais, non se considerará membro computable a

conviva co causante, agás nos casos de custodia compartida

de membro computable o novo cónxuxe ou persoa unida por análoga relación, e as rendas incluiranse

8. No caso de non facer declaración da rend

computables da unidade familiar. 

 
Un saúdo.  

A dirección.  
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A Xunta de Galicia pon a disposición do centro o listado de libros adquiridos polas familias para 
 

Os libros serán devoltos en bo estado aos  titores de cada alumno que verificará

Os libros devoltos pasarán a formar parte do fondo solidario de libros de texto

A non devolución dos libros impide a participación nas axudas para libros 
 

PITA FAMILIAR  

Enténdese por renda per cápita familiar a renda familiar dividida entre o número de membros da unidade  

nº membros computables. 

Cálculo da renda per cápita: computarán por dous os membros que figurando na solicitude teñan unha

superior ao 33%  ou que acrediten unha pensión de incapacidade permanente nos 

graos de total, absoluta ou grande invalidez ou que teñan recoñecida a condición de pensionista de clases 

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

Nos casos de violencia de xénero no ámbito familiar, quedarán excluídos do cómputo das rendas os ingresos 

do agresor, considerándose a familia como monoparental. 

Para determinar a renda per cápita familiar, terase en conta a situación persoal e familiar 

e o exercicio fiscal 2017. 

A renda familiar obterase por agregación das rendas de cada un dos membros computables que obteñan 

ingresos de calquera natureza, de conformidade coa normativa reguladora do imposto sobre a renda das 

persoas físicas. Os membros da unidade familiar que presentasen declaración do imposto sobre a renda do 

, para os efectos do cálculo da renda familiar, sumaran os recadros 415 (base impoñible xer

(base impoñible do aforro) da declaración. 

Tanto o solicitante como o resto de membros computables que obteñan ingresos, indicando NIF ou NIE, 

No caso de familias monoparentais deberá acreditarse documentalmente esta circunstancia. 

No caso de divorcio ou separación legal dos pais, non se considerará membro computable a

, agás nos casos de custodia compartida. Non obstante, se é o caso, terá a 

de membro computable o novo cónxuxe ou persoa unida por análoga relación, e as rendas incluiranse

de non facer declaración da renda teranse en conta os ingresos netos de todos os membros 
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A Xunta de Galicia pon a disposición do centro o listado de libros adquiridos polas familias para 

Os libros serán devoltos en bo estado aos  titores de cada alumno que verificarán a súa entrega.  

fondo solidario de libros de texto do centro.  

A non devolución dos libros impide a participación nas axudas para libros do seguinte curso. 

Enténdese por renda per cápita familiar a renda familiar dividida entre o número de membros da unidade  

os membros que figurando na solicitude teñan unha 

que acrediten unha pensión de incapacidade permanente nos 

graos de total, absoluta ou grande invalidez ou que teñan recoñecida a condición de pensionista de clases 

r incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade. 

Nos casos de violencia de xénero no ámbito familiar, quedarán excluídos do cómputo das rendas os ingresos 

familiar, terase en conta a situación persoal e familiar a 31 de 

A renda familiar obterase por agregación das rendas de cada un dos membros computables que obteñan 

de coa normativa reguladora do imposto sobre a renda das 

persoas físicas. Os membros da unidade familiar que presentasen declaración do imposto sobre a renda do 

(base impoñible xeral) e o 435 

Tanto o solicitante como o resto de membros computables que obteñan ingresos, indicando NIF ou NIE,  

deberá acreditarse documentalmente esta circunstancia.  

No caso de divorcio ou separación legal dos pais, non se considerará membro computable aquel que non 

. Non obstante, se é o caso, terá a consideración 

de membro computable o novo cónxuxe ou persoa unida por análoga relación, e as rendas incluiranse.  

a teranse en conta os ingresos netos de todos os membros 


