
 



 

A documentación a presentar é a mesma que para as axudas para libros de texto: 

a) Copia do DNI ou NIE dos membros computables da unidade familiar, cando non autoricen a consulta telemática. 

b) 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, no día 31 de decembro de 2013, non coincide coa reflectida no 
libro, terá que presentarse documento ou documentos acreditativos do número de membros da unidade familiar, tales como: 

1º. Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio regulador onde conste a custodia do causante. 

2º. Certificado ou volante de convivencia. 

3º. Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello de residencia que acredite a situación familiar. 

c) Declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas do ano 2013 ou, na falta desta, o certificado tributario de imputacións 
dos membros computables da unidade familiar distintos da persoa solicitante, cando non autoricen a consulta telemática. 

d) No caso de discapacidade igual ou superior ao 33 % dalgún membro da unidade familiar, incluído/a o/a alumno/a, deberá 
presentarse un dos seguintes documentos que acrediten esta circunstancia en 31 de decembro de 2013: 

1º. Certificado emitido polo órgano competente. 

2º. Resolución ou certificado emitido pola Seguridade Social de percepción de pensión de incapacidade permanente nos graos de 
total, absoluta ou grande invalidez, ou 

3º. Documentación acreditativa da condición de pensionista de clases pasivas cunha pensión de xubilación ou retiro por 
incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade. 

e) No caso de situación de violencia de xénero no ámbito familiar: documentación acreditativa. 

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

 

 



 

 

IMPORTANTE:  CÁLCULO LA RENDA PER CÁPITA 

O cálculo da renda per cápita familiar obtense de sumar as cantidades que figuran nos recadros 366 

e 374 da declaración da renda do ano 2013, e o resultado dividilo entre o número de membros 

computables da familia. 

Se fan declaración separadas pai e nai, haberá que facer a suma do pai, a suma da nai e facer a suma 

total dos dous, e dito resultado dividilo entre os membros computables. 

Exemplo: Unha familia de matrimonio e dous fillos onde o resultado da suma dos dous recadros 

resulte 20.000 € teñen dereito á axuda pois a renda por persoa é de 5.000€, e esta é menor de 

5.400€ 

Cálculo:  20.000€ : 4 membros = 5.000€ 

Este cálculo é o mesmo para todas as axudas que en función da renda está convocando 

habitualmente a Consellería. 

Calquer aclaración non dubiden en consultala no colexio 


