
ANEXO I

PROCEDEMENTO

PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA 
ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

ED330B
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

DISCAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO 33 %

SI NON

SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO

SI NON

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DO CENTRO (no que estea admitido o alumnado para o curso 2016/17)

DENOMINACIÓN DO CENTRO

TIPO DE CENTRO

Público Concertado

CONCELLO CÓDIGO DO CENTRO

NIF Nome e apelidos Data de 
nacemento

Estudos curso 2016/17  
Indique o curso do alumnado

Discapacidade igual 
ou superior Tutela/garda Xunta

EP ESO EE 33 % 65 % SI NON

EP ESO EE 33 % 65 % SI NON

EP ESO EE 33 % 65 % SI NON

EP ESO EE 33 % 65 % SI NON

EP ESO EE 33 % 65 % SI NON

DATOS DO ALUMNADO (indique todos os datos do alumnado para o que solicita no mesmo centro participación en fondo ou axudas)

Fondo solidario de libros de texto (3º, 4º, 5º e 6º de EP e 1ºe 3º de ESO): 
Pode solicitar todo o alumnado destes cursos, con independencia da renda per cápita; os libros dispoñibles repártense entre os admitidos por 
orde inversa á renda per cápita, ata que se esgoten. En todo caso recibirán: 

- 6 libros, renda* per cápita igual ou inferior a 5.400 €. 
- 4 libros, renda* per cápita igual ou inferior a 9.000 €. 

Axudas para adquirir libros de texto (1º e 2º de EP, 2ºe 4º de ESO e EE):  
- Renda* per cápita igual ou inferior a 5.400 Є: EP 170 €; ESO 180 €. 
- Renda* per cápita igual ou inferior a 9.000 Є: EP 90 €; ESO 104 €. 
- Alumando de EE ou con discapacidade igual ou superior ao 65 %, 250 €, con independencia da renda. 

Axudas para adquirir material escolar (EP, ESO, EE), só renda* per cápita igual ou inferior a 5.400 €: 50 €. 

* Non se aplica o límite de renda ao alumnado tutelado pola Xunta de Galicia, ao alumnado de EE ou con discapacidade igual ou superior ao 65 %.



ANEXO I 
(continuación)

MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR (en 31 de decembro de 2014) 
Número de membros da familia distintos da persoa solicitante e do alumnado para o que solicita fondo ou axuda no mesmo centro 
O alumnado tutelado pola Xunta de Galicia, de EE ou con discapacidade igual ou superior ao 65 % deixará este recadro en branco.

NIF/NIE NOME Y APELLIDOS PARENTESCO DATA DE 
NACEMENTO

DISCAPACIDADE IGUAL 
OU SUPERIOR AO 33 %

 Cónxuxe/análogo SI NON

 Fillo/a* SI NON

 Fillo/a* SI NON

 Fillo/a* SI NON

 Fillo/a* SI NON

 Fillo/a* SI NON

 Fillo/a* SI NON

* Indicaranse os datos: 
- Dos fillos menores de idade non emancipados, excepto o/a alumno/a para o que se solicita fondo ou axuda no mesmo centro. 
- Dos fillos maiores de idade con discapacidade ou incapacitados xudicialmente suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada. 
- Dos fillos solteiros menores de 25 anos cando convivan no domicilio familiar en 31 de decembro de 2014.

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Aceptar as bases da convocatoria, que cumpre os requisitos exixidos nela e que son certos todos os datos indicados na solicitude. 
2. Devolver os libros de texto e/ou material reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou recibido do fondo solidario no curso 

2015/16; o alumnado de 1º e 2º de EP, de EE ou con discapacidade igual ou superior ao 65 % só cando se poidan reutilizar. A falta de 
devolución será causa de exclusión da participación no fondo solidario e nas axudas para adquirir de libros de texto e material escolar no 
curso 2016/17. 

3. Conservar en bo estado os libros de texto e material reutilizable recibidos do fondo solidario ou adquiridos coa axuda para libros de texto no 
curso 2016/17 e devolvelos ao rematar este (en xuño ou setembro, segundo corresponda). 

4. Destinar o importe do vale para libros de texto a adquirir os libros de texto que indique o centro no que estea matriculado o alumnado. 
5. Destinar o importe do vale para material escolar a adquirir o material escolar que necesite.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA

Alumnado de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria.

Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante e do resto de membros computables da unidade familiar, cando non autoricen a consulta 
telemática.
Copia do libro de familia no que figuren todos os membros computables da unidade familiar.

Por falta de libro de familia ou porque este non reflicte a situación familiar en 31 de decembro de 2014, o número de membros desta 
acredítase mediante:

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

Certificado ou volante de convivencia.

Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello de residencia da familia.

Certificado de defunción.

Discapacidade dalgún membro computable da familia, incluído o/a alumno/ e a persoa solicitante, en 31 de decembro de 2014, acredítase:

Discapacidade igual ou superior ao 33 %: certificado do grao de discapacidade, agás que fose emitido pola Xunta de Galicia, que só 
se presentará se non autoriza expresamente a súa verificación.
Discapacidade igual ao 33 %: resolución do Instituto Nacional da Seguridade Social de recoñecemento da pensión de incapacidade 
permanente total, absoluta ou gran invalidez; ou resolución de recoñecemento dunha pensión de clases pasivas por xubilación ou 
retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade, cando non autorice a consulta telemática.

Declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas ou, na súa falta, do certificado tributario de imputacións dos membros 
computables da familia distintos da persoa solicitante do ano 2014, cando non autoricen a consulta telemática.
Documentación acreditativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar.

Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

Alumnado de educación especial.

Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante, cando non autorice a consulta telemática.

Alumnado cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %.

Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante, cando non autorice a consulta telemática.

Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a, agás que, fose emitido pola Xunta de Galicia, que só se presentará se non autoriza 
expresamente a súa verificación.

Alumnado en tutela ou garda da Xunta de Galicia.

Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante, só cando non autorice a consulta telemática.

Resolución administrativa ou xudicial acreditativa do acollemento ou do certificado do centro de menores.



ANEXO I 
(continuación)

CONSENTIMENTOS E AUTORIZACIÓNS. MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR DISTINTOS DA PERSOA SOLICITANTE.

Autorizo a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a consultar: 

- Os datos de identidade no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da 
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xuño de 2009. 

- Os datos tributarios do exercicio fiscal 2014 que constan en poder da Axencia Española de Administración Tributaria, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos 
cidadáns aos servizos públicos. 

- Os datos sobre o grao de discapacidade que constan en poder da Administración autonómica, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos 
públicos. 

- Os datos sobre percepción de prestación da Seguridade Social por incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez ou equivalente de clases pasivas que constan en poder do Rexistro de Prestacións 
Sociais Públicas, Incapacidade Temporal e Maternidade, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.

NIF Nome e apelidos Parentesco Autoriza consulta 
datos identidade

Autoriza consulta 
datos tributarios

Autoriza consulta sobre 
grao de discapacidade 

(recoñecida pola Xunta)

Autoriza consulta percepción 
pensión incapacidade 

permanente 
(equivale discapacidade 33 %)

Sinatura 
(se é menor, do pai 

ou da nai)

NONSI SI NON SI NON SI NON

NONSI SI NON SI NON SI NON

NONSI SI NON SI NON SI NON

NONSI SI NON SI NON SI NON

NONSI SI NON SI NON SI NON

NONSI SI NON SI NON SI NON

NONSI SI NON SI NON SI NON

Cando a persoa non autorice a consulta deberá achegar o documento acreditativo.



ANEXO I 
(continuación)

LEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG do 25 de xuño). 
Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento desta lei (DOG do 29 de xaneiro). 
Orde do 27 de abril de 2016 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 2016/17.

Programa cofinanciado por

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Centro

Autorizo a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema 
de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, 
do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para consultar os datos de grao de discapacidade da persoa solicitante 
que constan en poder da Xunta de Galicia, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns 
aos servizos públicos.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para consultar os datos da persoa solicitante sobre percepción da 
prestación da Seguridade Social para incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez ou equivalente de clase pasivas que constan 
en poder do Rexistro de Prestacións Sociais Públicas, Incapacidade Temporal e Maternidade, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, 
do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de 
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de 
xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante 
o envío dun correo electrónico a sxt.cultura.educacion@xunta.es



ANEXO II

ED330B - VALE PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO - CURSO 2016/17

DECLARACIÓN DO/DA PAI/NAI/TITOR/A*
DON/DONA NIF

- Acepta a axuda e comprométese a cumprir as condicións 
establecidas na orde da convocatoria. 

- Recibe con cargo ao vale os libros de texto sinalados e comprométese 
a conservalos en bo estado e a devolvelos ao fondo solidario do 
centro ao rematar o curso 2016/17, agás para 1º e 2º de EP e EE. 

- Só para o caso de alumnado matriculado en educación especial:

Autorizo a dirección do centro a adquirir libros e material.

DATOS DA LIBRARÍA (a cubrir pola libraría)

DENOMINACIÓN NIF da persoa titular

ENDEREZO

CP PROVINCIA

CONCELLO TELÉFONO

SINATURA

Asdo.

Lugar y data

, de de

SINATURA E SELO

Asdo.

Lugar y data

, de de

LIBROS DE TEXTO (para cubrir pola libraría), SE FALTA ESTA INFORMACIÓN NON SE TRAMITARÁ O VALE (agás para 1º e 2º de 
educación primaria e educación especial) 
Sinale os libros de texto entregados integramente con cargo ao vale (indicando só as materias):

Outras (indicar)

IMPORTE DA AXUDA (para cubrir pola libraría)

MÁXIMO Se o importe dos libros de texto é inferior ao máximo indicado 
deberán facelo constar no recadro.

GASTO EFECTUADO

SINATURA DO/DA DIRECTOR/A E SELO DO CENTRO

Lugar e data

, de de

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF TELÉFONO

CERTIFICACIÓN
                                                                                                                                                   director/a do centro, certifica que o/a 

alumno/a                                                         , está matriculado en

______________________________________                                                     ____no curso escolar 2016/17 e que o/a seu/súa pai/nai/titor/a 

presentou solicitude de axuda para a adquisición de libros de texto.

DATOS DO CENTRO
CÓDIGO DO CENTRO DENOMINACIÓN DO CENTRO CONCELLO TELÉFONO

* O receptor non asinará o vale ata que a libraría lle entregue todos os libros de texto.

CÓDIGO DA SOLICITUDE:



CÓDIGO DA SOLICITUDE:

ANEXO III

ED330B - VALE PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR - CURSO 2016/17

DECLARACIÓN DO/DA PAI/NAI/TITOR/A*
DON/DOÑA NIF

- Acepta a axuda e comprométese a cumprir as condicións 
establecidas na orde de convocatoria. 

- Recibe con cargo ao vale material escolar polo importe sinalado. 
- Só para o caso de alumnado matriculado en educación especial:

Autorizo a dirección do centro a adquirir material escolar.

DATOS DA LIBRARÍA (a cubrir pola libraría)

DENOMINACIÓN NIF da persoa titular

ENDEREZO

CP PROVINCIA

CONCELLO TELÉFONO

SINATURA

Asdo.

Lugar y data

, de de

SINATURA E SELO

Asdo.

Lugar y data

, de de

IMPORTE MÁXIMO DA AYUDA

Se o importe do material escolar é inferior ao máximo indicado, a libraría fará constar o importe no recadro seguinte

GASTO EFECTUADO
50 €

SINATURA DO/DA DIRECTOR/A E SELO DO CENTRO

Lugar y data

, de de

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF TELÉFONO

CERTIFICACIÓN
                                                                                                                                                   director/a do centro, certifica que o/a 

alumno/a                                                         , está matriculado en

______________________________________                                                     ____no curso escolar 2016/17 e que o/a seu/súa pai/nai/titor/a 

presentou solicitude de axuda para a adquisición de libros de texto.

DATOS DO CENTRO
CÓDIGO DO CENTRO DENOMINACIÓN DO CENTRO CONCELLO TELÉFONO

* O receptor non asinará o vale ata que a libraría lle entregue todo o material escolar.



ANEXO IV

ED330B – ACEPTACIÓN DA PARTICIPACIÓN COMO ENTIDADE COLABORADORA NA XESTIÓN DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE 
TEXTO E DAS AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS E MATERIAL ESCOLAR NO CURSO 2016/17 

(SÓ PARA CENTROS CONCERTADOS)

SINATURA DO/DA DIRECTOR/A

Lugar y data

, de de

ACEPTO PARTICIPAR COMO ENTIDADE COLABORADORA NA XESTIÓN do fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros e 
material escolar no curso 2016/17 e con esta sinatura asumo todas as obrigas establecidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 
Galicia (DOG do 25 de xuño) e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento desta lei (DOG do 29 de xaneiro) así 
como as establecidas na propia convocatoria.

DATOS DO/DA DIRECTOR/A DO CENTRO
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS DO CENTRO 
DENOMINACIÓN CÓDIGO DO CENTRO

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

PARROQUIA LUGAR

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Programa cofinanciado por



ANEXO V

ED330B - COMUNICACIÓN DE ALTA DE NOVAS LIBRARÍAS

DATOS DA LIBRARÍA (todos os campos son obrigatorios, excepto o fax)

DENOMINACIÓN

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DO/DA TITULAR DA LIBRARÍA
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

Autorizo a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para consultar os datos de identidade da persoa titular da libraría no 
Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do 
Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

SINATURA DA PERSOA TITULAR OU REPRESENTANTE DA LIBRARÍA

Lugar e data

, de de

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Esta comunicación permite aceptar e tramitar, indistintamente, vales para adquirir libros de texto e material escolar.

DATOS BANCARIOS

Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.

TITULAR DA CONTA NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)

IBAN



ANEXO VI

ED330B – XUSTIFICACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LIBROS COMPLEMENTARIOS - FONDO SOLIDARIO (CURSO 2016/17)

CERTIFICO QUE de acordo co previsto na Orde do 27 de abril de 2016, pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto 
para o curso 2016/17, este centro escolar adquiriu libros de texto complementarios polo importe indicado a seguir para garantir a 
dispoñibilidade por alumno/a previsto no artigo 2.1 da orde.

DATOS DO/DA DIRECTOR/A DO CENTRO
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS DO CENTRO 
DENOMINACIÓN CÓDIGO DO CENTRO

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

PARROQUIA LUGAR

LIBROS COMPLEMENTARIOS

CURSO

3º EP

4º EP

5º EP

6º EP

1º ESO

3º ESO

NÚMERO MÁXIMO 
DE LIBROS COMPLEMENTARIOS

NÚMERO DE LIBROS 
COMPLEMENTARIOS ADQUIRIDOS

XUSTIFICACIÓN ADQUISICIÓNS COMPLEMENTARIAS

Importe máximo na data de envío da xustificación

* Importe máximo por libro: 30 € EP; 35 € ESO

Xustificación anterior

Importe a aboarNova xustificación (importe total das facturas)

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

SINATURA DO/DA DIRECTOR/A E SELO DO CENTRO

Lugar y data

, de de

Programa cofinanciado por


..\..\..\..\..\Diseño_Formularios\Logos\Consellerias\conselleria_cultura_educacion.png
ANEXO I
PROCEDEMENTO
PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR
CÓDIGO DO PROCEDEMENTO
ED330B
DOCUMENTO
SOLICITUDE
..\..\..\..\..\Diseño_Formularios\Logos\Consellerias\conselleria_cultura_educacion.png
..\..\..\..\..\Diseño_Formularios\Logos\Consellerias\conselleria_cultura_educacion.png
..\..\..\..\..\Logos\LOGO_Galicia_Documentos.jpg
Galicia
..\..\Logos\Otros\Barrado_cas_blanco.gif
..\..\..\..\..\Diseño_Formularios\Logos\Consellerias\conselleria_cultura_educacion.png
..\..\..\..\..\Logos\LOGO_Galicia_Documentos.jpg
Galicia
..\..\..\..\..\Diseño_Formularios\Logos\Consellerias\conselleria_cultura_educacion.png
Servidor Repositorio Solicitude
webadm
D:20050609192621Z
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO
DISCAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO 33 %
SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO
DATOS DO CENTRO (no que estea admitido o alumnado para o curso 2016/17)
DENOMINACIÓN DO CENTRO
TIPO DE CENTRO
CONCELLO
CÓDIGO DO CENTRO
NIF
Nome e apelidos
Data de nacemento
Estudos curso 2016/17 
Indique o curso do alumnado
Discapacidade igual ou superior
Tutela/garda Xunta
DATOS DO ALUMNADO (indique todos os datos do alumnado para o que solicita no mesmo centro participación en fondo ou axudas)
Fondo solidario de libros de texto (3º, 4º, 5º e 6º de EP e 1ºe 3º de ESO):
Pode solicitar todo o alumnado destes cursos, con independencia da renda per cápita; os libros dispoñibles repártense entre os admitidos por orde inversa á renda per cápita, ata que se esgoten. En todo caso recibirán:
- 6 libros, renda* per cápita igual ou inferior a 5.400 €.
- 4 libros, renda* per cápita igual ou inferior a 9.000 €.
Axudas para adquirir libros de texto (1º e 2º de EP, 2ºe 4º de ESO e EE): 
- Renda* per cápita igual ou inferior a 5.400 Є: EP 170 €; ESO 180 €.
- Renda* per cápita igual ou inferior a 9.000 Є: EP 90 €; ESO 104 €.
- Alumando de EE ou con discapacidade igual ou superior ao 65 %, 250 €, con independencia da renda.
Axudas para adquirir material escolar (EP, ESO, EE), só renda* per cápita igual ou inferior a 5.400 €: 50 €.
* Non se aplica o límite de renda ao alumnado tutelado pola Xunta de Galicia, ao alumnado de EE ou con discapacidade igual ou superior ao 65 %.
ANEXO I
(continuación)
MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR (en 31 de decembro de 2014)
Número de membros da familia distintos da persoa solicitante e do alumnado para o que solicita fondo ou axuda no mesmo centro
O alumnado tutelado pola Xunta de Galicia, de EE ou con discapacidade igual ou superior ao 65 % deixará este recadro en branco.
NIF/NIE
NOME Y APELLIDOS
PARENTESCO
DATA DE NACEMENTO
DISCAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO 33 %
 Cónxuxe/análogo
 Fillo/a*
 Fillo/a*
 Fillo/a*
 Fillo/a*
 Fillo/a*
 Fillo/a*
* Indicaranse os datos:
- Dos fillos menores de idade non emancipados, excepto o/a alumno/a para o que se solicita fondo ou axuda no mesmo centro.
- Dos fillos maiores de idade con discapacidade ou incapacitados xudicialmente suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
- Dos fillos solteiros menores de 25 anos cando convivan no domicilio familiar en 31 de decembro de 2014.
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Aceptar as bases da convocatoria, que cumpre os requisitos exixidos nela e que son certos todos os datos indicados na solicitude.
2. Devolver os libros de texto e/ou material reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2015/16; o alumnado de 1º e 2º de EP, de EE ou con discapacidade igual ou superior ao 65 % só cando se poidan reutilizar. A falta de devolución será causa de exclusión da participación no fondo solidario e nas axudas para adquirir de libros de texto e material escolar no curso 2016/17.
3. Conservar en bo estado os libros de texto e material reutilizable recibidos do fondo solidario ou adquiridos coa axuda para libros de texto no curso 2016/17 e devolvelos ao rematar este (en xuño ou setembro, segundo corresponda).
4. Destinar o importe do vale para libros de texto a adquirir os libros de texto que indique o centro no que estea matriculado o alumnado.
5. Destinar o importe do vale para material escolar a adquirir o material escolar que necesite.
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Alumnado de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria.
Por falta de libro de familia ou porque este non reflicte a situación familiar en 31 de decembro de 2014, o número de membros desta acredítase mediante:
Alumnado de educación especial.
Alumnado cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %.
Alumnado en tutela ou garda da Xunta de Galicia.
ANEXO I
(continuación)
CONSENTIMENTOS E AUTORIZACIÓNS. MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR DISTINTOS DA PERSOA SOLICITANTE.
Autorizo a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a consultar:
- Os datos de identidade no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xuño de 2009.
- Os datos tributarios do exercicio fiscal 2014 que constan en poder da Axencia Española de Administración Tributaria, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
- Os datos sobre o grao de discapacidade que constan en poder da Administración autonómica, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
- Os datos sobre percepción de prestación da Seguridade Social por incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez ou equivalente de clases pasivas que constan en poder do Rexistro de Prestacións Sociais Públicas, Incapacidade Temporal e Maternidade, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
NIF
Nome e apelidos
Parentesco
Autoriza consulta datos identidade
Autoriza consulta datos tributarios
Autoriza consulta sobre grao de discapacidade
(recoñecida pola Xunta)
Autoriza consulta percepción pensión incapacidade permanente
(equivale discapacidade 33 %)
Sinatura
(se é menor, do pai ou da nai)
Cando a persoa non autorice a consulta deberá achegar o documento acreditativo.
ANEXO I
(continuación)
LEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG do 25 de xuño).
Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento desta lei (DOG do 29 de xaneiro).
Orde do 27 de abril de 2016 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 2016/17.
Galicia
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SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Centro
Autorizo a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
Autorizo a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para consultar os datos de grao de discapacidade da persoa solicitante que constan en poder da Xunta de Galicia, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
Autorizo a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para consultar os datos da persoa solicitante sobre percepción da prestación da Seguridade Social para incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez ou equivalente de clase pasivas que constan en poder do Rexistro de Prestacións Sociais Públicas, Incapacidade Temporal e Maternidade, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a sxt.cultura.educacion@xunta.es
ANEXO II
ED330B - VALE PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO - CURSO 2016/17
DECLARACIÓN DO/DA PAI/NAI/TITOR/A*
DON/DONA
NIF
- Acepta a axuda e comprométese a cumprir as condicións establecidas na orde da convocatoria.
- Recibe con cargo ao vale os libros de texto sinalados e comprométese a conservalos en bo estado e a devolvelos ao fondo solidario do centro ao rematar o curso 2016/17, agás para 1º e 2º de EP e EE.
- Só para o caso de alumnado matriculado en educación especial:
DATOS DA LIBRARÍA (a cubrir pola libraría)
DENOMINACIÓN
NIF da persoa titular
ENDEREZO
CP
PROVINCIA
CONCELLO
TELÉFONO
SINATURA
Asdo.
Lugar y data
,
de
de
SINATURA E SELO
Asdo.
Lugar y data
,
de
de
LIBROS DE TEXTO (para cubrir pola libraría), SE FALTA ESTA INFORMACIÓN NON SE TRAMITARÁ O VALE (agás para 1º e 2º de educación primaria e educación especial)
Sinale os libros de texto entregados integramente con cargo ao vale (indicando só as materias):
IMPORTE DA AXUDA (para cubrir pola libraría)
MÁXIMO
Se o importe dos libros de texto é inferior ao máximo indicado deberán facelo constar no recadro.
GASTO EFECTUADO
SINATURA DO/DA DIRECTOR/A E SELO DO CENTRO
Lugar e data
,
de
de
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
TELÉFONO
CERTIFICACIÓN
                                                                                                                                                   director/a do centro, certifica que o/aalumno/a                                                         , está matriculado en                                                                                                                       ______________________________________                                                     ____no curso escolar 2016/17 e que o/a seu/súa pai/nai/titor/a presentou solicitude de axuda para a adquisición de libros de texto.
DATOS DO CENTRO
CÓDIGO DO CENTRO
DENOMINACIÓN DO CENTRO
CONCELLO
TELÉFONO
* O receptor non asinará o vale ata que a libraría lle entregue todos os libros de texto.
CÓDIGO DA SOLICITUDE:
CÓDIGO DA SOLICITUDE:
ANEXO III
ED330B - VALE PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR - CURSO 2016/17
DECLARACIÓN DO/DA PAI/NAI/TITOR/A*
DON/DOÑA
NIF
- Acepta a axuda e comprométese a cumprir as condicións establecidas na orde de convocatoria.
- Recibe con cargo ao vale material escolar polo importe sinalado.
- Só para o caso de alumnado matriculado en educación especial:
DATOS DA LIBRARÍA (a cubrir pola libraría)
DENOMINACIÓN
NIF da persoa titular
ENDEREZO
CP
PROVINCIA
CONCELLO
TELÉFONO
SINATURA
Asdo.
Lugar y data
,
de
de
SINATURA E SELO
Asdo.
Lugar y data
,
de
de
IMPORTE MÁXIMO DA AYUDA
Se o importe do material escolar é inferior ao máximo indicado, a libraría fará constar o importe no recadro seguinte
GASTO EFECTUADO
50 €
SINATURA DO/DA DIRECTOR/A E SELO DO CENTRO
Lugar y data
,
de
de
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
TELÉFONO
CERTIFICACIÓN
                                                                                                                                                   director/a do centro, certifica que o/aalumno/a                                                         , está matriculado en                                                                                                                       ______________________________________                                                     ____no curso escolar 2016/17 e que o/a seu/súa pai/nai/titor/a presentou solicitude de axuda para a adquisición de libros de texto.
DATOS DO CENTRO
CÓDIGO DO CENTRO
DENOMINACIÓN DO CENTRO
CONCELLO
TELÉFONO
* O receptor non asinará o vale ata que a libraría lle entregue todo o material escolar.
ANEXO IV
ED330B – ACEPTACIÓN DA PARTICIPACIÓN COMO ENTIDADE COLABORADORA NA XESTIÓN DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E DAS AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS E MATERIAL ESCOLAR NO CURSO 2016/17 (SÓ PARA CENTROS CONCERTADOS)
SINATURA DO/DA DIRECTOR/A
Lugar y data
,
de
de
ACEPTO PARTICIPAR COMO ENTIDADE COLABORADORA NA XESTIÓN do fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros e material escolar no curso 2016/17 e con esta sinatura asumo todas as obrigas establecidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG do 25 de xuño) e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento desta lei (DOG do 29 de xaneiro) así como as establecidas na propia convocatoria.
DATOS DO/DA DIRECTOR/A DO CENTRO
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
DATOS DO CENTRO 
DENOMINACIÓN
CÓDIGO DO CENTRO
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO
PARROQUIA
LUGAR
Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos
Galicia
Programa cofinanciado por
ANEXO V
ED330B - COMUNICACIÓN DE ALTA DE NOVAS LIBRARÍAS
DATOS DA LIBRARÍA (todos os campos son obrigatorios, excepto o fax)
DENOMINACIÓN
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO
DATOS DO/DA TITULAR DA LIBRARÍA
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
Autorizo a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para consultar os datos de identidade da persoa titular da libraría no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
SINATURA DA PERSOA TITULAR OU REPRESENTANTE DA LIBRARÍA
Lugar e data
,
de
de
Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos
Esta comunicación permite aceptar e tramitar, indistintamente, vales para adquirir libros de texto e material escolar.
DATOS BANCARIOS
Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA
NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
IBAN
ANEXO VI
ED330B – XUSTIFICACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LIBROS COMPLEMENTARIOS - FONDO SOLIDARIO (CURSO 2016/17)
CERTIFICO QUE de acordo co previsto na Orde do 27 de abril de 2016, pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto para o curso 2016/17, este centro escolar adquiriu libros de texto complementarios polo importe indicado a seguir para garantir a dispoñibilidade por alumno/a previsto no artigo 2.1 da orde.
DATOS DO/DA DIRECTOR/A DO CENTRO
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
DATOS DO CENTRO 
DENOMINACIÓN
CÓDIGO DO CENTRO
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO
PARROQUIA
LUGAR
LIBROS COMPLEMENTARIOS
CURSO
3º EP
4º EP
5º EP
6º EP
1º ESO
3º ESO
NÚMERO MÁXIMO
DE LIBROS COMPLEMENTARIOS
NÚMERO DE LIBROS COMPLEMENTARIOS ADQUIRIDOS
XUSTIFICACIÓN ADQUISICIÓNS COMPLEMENTARIAS
Importe máximo na data de envío da xustificación
* Importe máximo por libro: 30 € EP; 35 € ESO
Xustificación anterior
Importe a aboar
Nova xustificación (importe total das facturas)
Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos
SINATURA DO/DA DIRECTOR/A E SELO DO CENTRO
Lugar y data
,
de
de
Galicia
Programa cofinanciado por
	bcCodigo: 
	Razón social: 
	Primeiro apelido / Primer apellido: 
	Segundo apelido / Segundo apellido: 
	NIF: 
	Tipo de vía: 
	Nome da vía / Nombre de la vía: 
	Número: 
	Bloque: 
	Andar / Piso: 
	Porta / Puerta: 
	Parroquia: 
	Lugar: 
	Código postal: 
	Provincia: 
	Concello / Ayuntamiento: 
	Concello / Ayuntamiento: 
	Localidade / Localidad: 
	Teléfono: 
	Teléfono móbil / Teléfono móvil: 
	Enderezo electrónico / Correo electrónico: 
	SI: 
	NO: 
	Publico: 
	Concertado: 
	Código do centro / Código del centro : 
	Nome e apelidos / Nombre y apellidos: 
	Data de nacemento / Fecha de nacimiento: 
	cv1: 
	cv2: 
	cv3: 
	Curso EP: 
	Curso ESO: 
	opt33: 
	opt65: 
	optSi: 
	optNo: 
	Número de membros da unidade familiar / Número de miembros de la unidad familiar: 
	cvCasilla1: 0
	txtParentesco: 
	Día: 
	Mes: 
	Ano / Año: 
	Denominación do centro / Denominación del centro: 
	Seleccione a delegación / Seleccione la delegación: 0
	txtVersion: 5.0
	txtIdioma: gl
	cvMateria1: 0
	Materias: 
	cvMateria2: 0
	Materias: 
	cvMateria3: 0
	Materias: 
	cvMateria4: 0
	Materias: 
	cvMateria5: 0
	Materias: 
	cvMateria6: 0
	Materias: 
	cvMateria7: 0
	Materias: 
	cvMateria8: 0
	Materias: 
	cvOtras: 0
	Outras materias / Otras materias: 
	Importe máximo da axuda / Importe máximo de la ayuda: 
	Gasto efectuado: 
	Nome do/a director/a / Nombre del/de la director/a: 
	Nome do/a alumno/a / Nombre del/de la alumno/a: 
	Código do centro / Código del centro: 
	txtCodigo: 
	Fax: 
	Titular da conta / Titular de la cuenta: 
	IBAN: 
	IBAN: 
	IBAN: 
	IBAN: 
	IBAN: 
	IBAN: 
	Número máximo de libros complementarios: 
	Número máximo de libros complementarios: 
	Número máximo de libros complementarios: 
	Número máximo de libros complementarios: 
	Número máximo de libros complementarios: 
	Número máximo de libros complementarios: 
	Número de libros complementarios adquiridos: 
	Número de libros complementarios adquiridos: 
	Número de libros complementarios adquiridos: 
	Número de libros complementarios adquiridos: 
	Número de libros complementarios adquiridos: 
	Número de libros complementarios adquiridos: 
	Importe máximo na data de envío da xustificación / Importe máximo en la fecha de envío de la justificación: 
	Xustificación anterior / Justificación anterior: 
	Importe a aboar / Importe a abonar: 
	Nova xustificación / Nueva justificación: 



