
 

 

 

AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS E MATERIAL 2017-2018 
1. Beneficiarios: Alumnado que estará matriculado no 2017-2018 en Educación Primaria (1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º) ou en 

Educación Secundaria 

2. Sistema: 

2.1. Cubrir solicitude (entrégase no centro ou descárgase na páxina web) 

2.2. Documentación con orixinal e copia: 

 a) Libro de familia no cal figuren tódolos membros da unidade familiar. Soamente no caso de non ter libro 

de familia ou se a situación familiar non coincide coa reflectida no libro, terá que presentar documentación que 

acredite os membros da unidade familiar, tales como: 

 - volante de empadroamento 

 - sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do/a 

alumno/a. 

 - Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello de residencia, que acredite a situación 

familiar. 

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

incluídos na solicitude deberá acompañarse un dos seguintes documentos que acrediten a circunstancia a 31 de 

decembro de 2015: 

 - Certificado emitido polo órgano competente do grao de minusvalidez 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 

 - 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 acreaditativa. 

2.3. A documentación que se achegue deberá ter validez no momento da presentación da solicitude. 

2.4. O centro educativo poderá requerir das persoas solicitantes, en calquera momento, aclaración da documentación 

presentada. 

3. Tipos de axudas: 

 3.1. Para o alumnado de 1º e 2º de Primaria: 

 - Axuda para adquirir libros de texto: 

  * Renda per cápita familiar igual ou inferior a 5400 €: 170 € 

  * Renda per cápita familiar igual ou superior a 5400 € e inferior a 9000 €: 90 €. 

 - Axuda para adquirir material 

  * Renda per cápita familiar igual ou inferior a 5400 €: 50 € 

3.2. Para o alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria e Educación Secundaria: 

 - Participación no fondo solidario de libros de texto. Neste fondo poderá participar todo o alumnado, 

independentemente da renda familiar, ainda que esta terase en conta para a entrega dos libros existentes que se fará 

en orde inversa á renda ata que se agoten existencias garantindo o seguinte: 

a) Ao alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 €: seis (6) libros de texto.  

b) Ao alumnado con renda per cápita familiar superior a 5.400 € e igual ou inferior a 9.000 €: catro (4) 

libros de texto 

De esgotarse os libros dispoñibles no fondo solidario, e corresponderlle ao alumnado os libros polos 

criterios da renda, o centro docente adquirirá os libros de texto complementarios que sexan necesarios. 

 

     - Axuda para adquirir material 

  * Renda per cápita familiar igual ou inferior a 5400 €: 50 € 

4. Cálculo da renda per cápita: 

 A renda per cápita da unidade familiar é o resultado de dividir a renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2015 

entre o número de membros computables. Cando presentase declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas no 

exercicio fiscal 2015, sumaranse a base impoñible xeral (recadro 380) e a base impoñible do aforro (recadro 395); cando non 

a presentase, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados pola Axencia Estatal de Administración 

Tributaria. 

5. Prazos e lugar de presentación: 

 - O prazo de presentación das solicitudes vai do 23 de maio ao 23 de xuño e farase na secretaría do centro. Os 

alumnos que no curso 2017/2018 cursen 1º de ESO presentarán a solicitude no centro onde ten reservada a praza. Os 

alumnos con reserva no IES Afonxo X están excluídos da participación no fondo solidario de libros de texto por participar no 

proxecto E-DIXGAL. Non obstante, terán dereito á axuda para adquirir material escolar (vale de 50 €) cando a renda per 

cápita sexa igual ou inferior a 5400 € 

- Publicación das resolucións (no taboleiro e na web do colexio): 

o Provisional: 10 de xullo 

o Definitiva: 17 de xullo 

- Entrega de libros: O primeiro día de clase 
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