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Fondo solidario de libros de texto - 2º e 4º de ESO
(curso 2015-16)
Requisitos:

• Devolución dos libros de texto do curso anterior 
mercados co vale da Axuda de Libros

Prazo de devolución dos libros do curso 
anterior:

• Será o indicado polos titores de cada curso.

Solicitude (Anexo I):

• Poderá  obterse  na  secretaría  do  centro,  na
páxina  web  ou  no  portal  educativo
http://www.edu.xunta.es 

Lugar de presentación:

• Na secretaría do centro (unha por alumno/a)

Prazo de presentación:

• Do 2 de xuño ao 30 de xuño (ambos inclusive)

Asignación dos libros:

• Por orden inversa á renda per cápita da unidade
familiar

Como calcular a «renda per cápita familiar»:

• Cando  presentase  declaración:  súmanse  os
recadros 366 e 374 da  renda correspondente
ao ano 2013.

• Cando  non  presentase  declaración:  súmanse
todas as rendas obtidas durante o exercicio 2013.

• O resultado da suma anterior divídese entre os
membros da unidade familiar.

• Computarán  por  dous  os  membros  que  teñan
unha discapacidade igual ou superior ao 33%.

Quen forma a unidade familiar:

• Os pais non separados legalmente

• Os fillos ou fillas solteiros menores de 25 anos e
que convivan no domicilio familiar

• Os  fillos  ou  fillas  maiores  de  idade  con
discapacidade

• No caso de separación legal: 

1. non  computa  o  proxenitor  que  non
conviva co alumno/a 

2. computan  os  dous  se  a  custodia  é
compartida 

3. computa  a  persoa  que por  matrimonio
ou convivencia viva no domicilio familiar
co proxenitor/a do alumno/a 

Documentación que hai que presentar coa 
solicitude:

• DNI  dos  membros  computables da  unidade
familiar (cando non autoricen a consulta de forma
telemática)

• Libro  de  familia  no  que  figuren  todos  os
membros da unidade familiar. No caso de non
ter libro de familia ou se a situación familiar a día
31  de  decembro  de  2013  non  coincide  coa
reflectida  no  libro,  hai  que  presentar
documentación  que  acredite  o  número  de
membros  da  unidade  familiar  (sentenza  de
separación,  certificado  de  convivencia,  informe
dos servizos sociais,...).

• No  caso  de  discapacidade  dalgún  dos
membros  da  unidade  familiar deberá
acompañar certificado do grao de minusvalía.

• Renda  familiar  cando  non  autoricen  a
consulta  de  forma  telemática: copia  da
declaración da renda ou certificado tributario de
imputacións dos membros computables distintos
da persoa solicitante 

• No caso de situación de violencia de xénero:
documentación acreditativa.

Publicación provisional de solicitudes admitidas 
e excluídas:

• No  taboleiro  de  anuncios  e/ou  páxina  web  do
centro docente: 7 de xullo.

Reclamacións:

• Na secretaría do centro: os días 8 e 9 de xullo.

Publicación definitiva de solicitudes admitidas:

• No  taboleiro  de  anuncios  e/ou  páxina  web  do
centro docente: 15 de setembro.

Doazón:

• Os que o desexen poden doar ao centro os libros
que non foron adquiridos co vale da axuda. Estes
libros serán incluídos no Fondo Solidario.

OS BENEFICIARIOS DAS AXUDAS TERÁN A OBRIGA DE CONSERVAR EN BO ESTADO OS LIBROS DE TEXTO
ADQUIRIDOS, XA QUE DEBERÁN INCORPORALOS AO REMATAR O CURSO A UN FONDO SOLIDARIO QUE SE
CONSTITUIRÁ NO CENTRO E ASÍ PERMITIR A SÚA REUTILIZACIÓN NOS SEGUINTES CURSOS A OUTROS
ALUMNOS/AS.

http://www.edu.xunta.es/

