
AXUDA PARA LIBROS E MATERIAL ESCOLAR EN GALICIA 
 PRAZO: O prazo para as axudas é do 18 de maio ao 23 de xuño 2016 

TIPOS DE AXUDAS: 

1. FONDO SOLIDARIO.- Coñecido como o préstamo de libros, consiste na asignación 
de libros de texto correspondentes aos cursos 3º, 4º, 5º e 6º de E.P., que estean 
dispoñibles no fondo solidario do centro, efectuarase por orde inversa á renda per 
capita, de maneira que se garanten un mínimo de 6 libros ao alumnado con renda igual 
ou inferior a 5.400 euros e un mínimo de 4 libros para rendas superiores a 5.400 euros e 
igual ou inferior a 9.000 euros. 

2. AXUDA DE LIBROS.- Para os alumnos de 1º  e 2º de Educación Primaria 
outorgarase unha axuda económica para a adquisición de libros baseada na súa renda: 

 Para o alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros de 
Educación Primaria (1º e 2º): 170 euros. 

 Para o alumnado con renda per cápita familiar superior a 5.400 euros e igual ou 
inferior a 9.000 euros de Educación Primaria (1º e 2º): 90 euros. 

3. CHEQUE PARA MATERIAL ESCOLAR.- A xuda consistente nunha cantidade para 
contribuír ao pago do material escolar. BENEFICIARIOS: Familias cunha renda per 
cápita igual ou inferior a 5.400 euros ao ano por membro da unidade familiar que 

recibirán un vale de 50 euros por neno . 

IMPORTANTE: O ano de referencia será 2014 e os datos para comprobar a unidade 
familiar serán os do 31 de decembro do 2014. Para ser beneficiario do banco solidario e 
axuda de libros o alumno haberá  de devolver en bo estado os libros de texto e o material 
reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou recibido do fondo solidario no 

curso 2015/16. 

DOCUMENTACIÓN 

 Copia do DNI ou NIE dos membros computables na unidade familiar, cando non autoricen 

a consulta telemática. 

 Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables da unidade familiar.  

 Só no caso de non ter libro de familia ou se a situación familiar, a día 31 de decembro de 

2014, non coincide coa reflectida no libro, terá que presentarse documento ou documentos 

acreditativos do número de membros da unidade familiar, tales como: 

o Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou convenio regulador onde conste a 

custodia do alumno. 

o Certificado ou volante de convivencia. 

o Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello de residencia que 

acredite a situación familiar. 

o Declaración da Renda do ano 2014 cando non autoricen a consulta telemática. 

o No caso de discapacidade igual ou superior ao 33 % dalgún membro da unidade 

familiar, documentos que acrediten esta circunstancia ao 31 de decembro de 2014. 

o No caso de situación de violencia de xénero no ámbito familiar: documentación 

acreditativa. 


