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AXUDAS PARA A ADQUISIÓN DE LIBROS DE TEXTO E  MATERIAL ESCOLAR 

E PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS: 

Acorde á ORDE do 6 de maio de 2021 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 2021/22: 

REQUISITOS: 

a) Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado en 1º, 2º e Ed. Especial para 

solicitar axudas para adquirir libros de texto; ao alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria 

para a participación no fondo solidario de libros de texto e así mesmo para tódolos niveis, axudas 

para a adquisición de material escolar.  

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

DIXGAL) no curso 2021-2022 está excluído da participación no fondo solidario de libros de 

texto e das axudas para adquirir libros de texto. Non obstante, terá dereito á axuda para 

adquirir material escolar, así como ás establecidas nas disposicións adicionais primeira e 

segunda, se reúne os requisitos establecidos nesta orde. 

c) A solicitude será única para todos os fillos/as de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no 

mesmo centro docente para o curso 2021/22, e para todas as axudas, unha única solicitude 

por familia. Cando o alumnado, no momento de presentar a solicitude, aínda non estea 

admitido en ningún centro docente para o curso 2021/22, deberá presentala no centro en 

que estivese matriculado no curso 2020/21. 

d) As solicitudes serán asinadas polo pai/nai/titor legal así como por todos os membros da 

unidade familiar, en caso de menores deberá ser asinado por un dos proxenitores, titor/a ou 

representante legal. 

e) Unha vez feita a solicitude, poderán recollelas no centro nas datas que se anuncien, e tamén 

en Setembro. 

f) Ter devolto os libros de texto e o material reutilizable adquirido para libros de texto  ou recibido 

do fondo solidario no curso 2020-2021 e como prazo máximo de devolución será o 21 de xuño 

do 2019. 

g) As axudas están destinadas para o alumnado de primaria e educación secundaria 

obrigatoria con renda per cápita ata 10000€. O importe máximo para cada libro 

complementario será de 35€ en EP. 

• Renda 2019 (de todos os declarantes da familia):  Sumaranse a base impoñible xeral 

(recadro 415) e a base impoñible do aforro (recadro 435)e dividiranse entre os membros 

computables da familia. Cando non a presentase, teranse en conta os ingresos de 

acordo cos datos tributarios facilitados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria. 

h) A contía de axuda para adquirir libros de texto de 1º, 2º e de 3º a 6º EP para o alumnado con 

renda per cápita: 
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 RENDA 1º  E 2º EP 3º,4º,5º, 6º EP 

Igual ou inferior a 6000€ 210€ 210€ 

Superior a 6000€ e igual ou inferior a 10000€: 140 140€ 

No caso referido ao alumnado matriculado cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, a 

contía das axudas será de 275 € con independencia da renda per cápita da unidade familiar. 

DOCUMENTACIÓN: 

• Anexo I da Orde, que se pode recoller na secretaría do centro ou descargar a traves da 

paxina web do centro. 

• O DNI dos membros computables da unidade familiar para a súa verificación. 

• Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. 

• No caso de Grao de discapacidade: Certificado acreditativo 

• 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. 

• Incapacitación xudicial con patria potestade prorrogada ou rehabilitada. Acreditarase coa 

correspondente resolución xudicial. 

PRAZO DE PRESENTACIÓN 

A documentación se presentará no centro docente achegando fotocopias e os respectivos 

orixinais para a súa verificación. En todo caso, a documentación deberá ser válida no momento da 

súa presentación e reflectir a situación persoal, familiar e económica en ambos casos , a data de 

referencia é o 31 de decembro de 2019 agás no caso de violencia de xénero no que se aplicará 

segundo o disposto na lexislación específica.  

Prazo de presentación de solicitudes do 21 de maio ao 22 de xuño de 2021, ambos inclusive. 

DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE TEXTO 2020-2021 

Ao rematar o curso 2020-2021, o alumnado beneficiario de libros de texto ou de material reutilizable 

recibido do fondo solidario ou adquirido con axudas  para libros de texto deberá devolvelos ao 

centro para a súa incorporación ao fondo solidario do curso 2021-2022. O prazo de devolución será 

ata o 22 de xuño de 2021. 

A falta de devolución será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das 

axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2021-2022. 

XESTION DE SOLICITUDES DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR: 

O centro gravará as solicitudes recuperando a información de matrícula así como validará as 

solicitudes que estean debidamente cubertas acompañadas pola documentación completa. 
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As solicitudes do alumnado matriculado que devolvese os libros pasarán ao estado de admitidas 

ou, de ser o caso, excluídas, indicando a causa de exclusión.  

O centro levará control dos vales entregados, de xeito que, en todo momento, poida efectuarase 

calquera comprobación ao respecto, especialmente a data de entrega á persoa beneficiaria.  

O centro nunca expedirá un novo vale no caso de que a persoa beneficiaria ou libraría o extravíen. 

A continuación xerará para cada curso:  

• A listaxe provisional de solicitudes admitidas. 

• A listaxe provisional de solicitudes excluídas, indicando a causa de exclusión. 

• As persoas interesadas poderán reclamar nos dous días seguintes á publicación 

da listaxe provisional; o centro deberá resolver e gravar as reclamacións na aplicación 

Fondolibros. 

• Finalmente, o centro publicará a listaxe definitiva de solicitudes admitidas cos libros 

asignados e, de ser o caso, a de  solicitudes excluídas. A data límite das listaxes definitivas 

de Ed. Primaria non mais tarde do 20 de xullo do 2021. 

DEFICIENCIAS, EMENDAS E, DE SER O CASO, EXCLUSIÓN 

1. O centro docente publicará no taboleiro de anuncios a relación de solicitudes con 

indicación das deficiencias detectadas ou documentación da que carezan, para que a 

persoa solicitante no prazo de dez días emende as deficiencias ou remita os documentos 

preceptivos. 

2.  Cando a persoa interesada emende as deficiencias da solicitude ou da documentación, o 

director procederá a validalas, a comprobar a renda (artigo 17.1.c) e a xerar e entregar o vale 

para adquirir libros de texto ou o vale para adquirir material escolar (artigo 23). 

3. A copia de calquera dos vales entregados suporá a perda da axuda. 

 

ASIGNACIÓN DOS LIBROS:  

O uso dos libros de texto dispoñibles asignarase por orde inversa á renda per cápita da unidade 

familiar e serán entregados en setembro ao alumnado unha vez incorporados ao novo curso. 

En 3º, 4º, 5º e 6º de Ed. Primaria, o centro poderá entregar os libros de texto asignados a cada 

alumno/a o día que publique a súa listaxe definitiva ou o día seguinte; tamén poderá pospoñer a 

entrega ata o inicio do curso. 

 Para calquera outra consulta , poderán acceder a través da web no seguinte vínculo : 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210520/AnuncioG0598-070521-0001_gl.pdf 

 

Palmeira, a 24 de maio do 2021. 

 

A Dirección. 




