
(O alumnado incluído no proxecto EDIXITAL está excluído do programa do fondo solidario de libros de texto)

ANEXO I Páxina 1

PROCEDIMENTO CÓDIGO DO PROCEDIMENTO DOCUMENTO

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO ED330D SOLICITUDE

Ano académico 2015-2016

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE 

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

TELÉFONO_1 TELÉFONO_2 CORREO ELECTRÓNICO

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

DISCAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO 33 % SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO

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

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

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

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

DATOS DO CENTRO

DENOMINACIÓN DO CENTRO

IES Miguel Ángel González Estévez
TIPO DE CENTRO CONCELLO CÓDIGO DE CENTRO

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

ESTUDIOS QUE REALIZARÁ NO CURSO 2015/16

NIF

Vilagarcía de Arousa 36018380

DATOS DA/O ALUMNA/O

DATA DE NACEMENTO

DISCAPACIDADE

O prazo de presentación de solicitudes é do 2 ao 30 de xuño, ambos inclusive.

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

SI NON

Público Concertado

Educación primaria Educación secundaria

Igual ou superior ao 33% e inferior ao 65% Igual ou superior ao 65%

ALUMNADO TUTELADO POLA XUNTA DE GALICIA

SI NON

NON



MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR (o 31 de decembro de 2013)

Indicaranse os datos dos membros da unidade familiar distintos da persoa solicitante e do/a alumno/a.

No caso de alumnado con discapacidade igual ou superior ao 65 % ou tutelado Xunta de Galicia, este cadro deixarase en branco.

NOME E APELIDOS NIF/NIE PARENTESCO DATA DE NACEMENTO
DISCAPACIDADE IGUAL OU 

SUPERIOR A 33%
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Cónxuxe/análogo

Filla/o*

Filla/o*

Filla/o*

Filla/o*

Filla/o*

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:

MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR DISTINTOS DA PERSOA SOLICITANTE

Autorizo a consellería competente en materia de educación a consultar:

1. Os datos de identidade, a través do 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.

2. Os datos tributarios do exercicio fiscal 2013, a través 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.

NOME E APELIDOS

Filla/o*

* Cónxuxe/análogo (indicarase segundo corresponda):

1. En caso de matrimonio, unión de feito ou análoga, ou separación legal ou divorcio dos proxenitores do alumnado con custodia compartida:

os datos do outro proxenitor distinto da persoa solicitante.

2. En caso de separación legal ou divorcio dos proxenitores do alumno sen custodia compartida: os datos da persoa que, por novo matrimonio

ou por convivencia en unión de feito ou análoga, viva no domicilio familiar co proxenitor solicitante.

*1 Fillos/as:

- Solteiros menores de 25 anos que convivan no domicilio familiar.

- Maiores de 18 anos discapacitados incapacitados xudicialmente suxeitos a patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

NIF/NIE PARENTESCO DATA DE NACEMENTO
DISCAPACIDADE IGUAL OU 

SUPERIOR A 33%

Cónxuxe/análogo

Filla/o*

Filla/o*

Filla/o*

Filla/o*

Filla/o*

Filla/o*

Acepta as bases da convocatoria.

Manifesta que reúne os requisitos exixidos nesta e que son veraces os datos que constan na solicitude.

1.

2.

3. Comprométese a conservar o material curricular recibido en bo estado, para incorporalo ao fondo solidario de libros de texto ao finalizar o curso 2015/16.

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON



,

Centro: 

2. Certificado ou volante de convivencia.

3. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde teña a residencia a familia.

1. Certificado do grao de discapacidade emitido polo órgano competente.

2. Percepción de pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez.

3. Percepción de pensión de clases pasivas por xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA 

Alumnado de educación primaria (31 e 5º) e de educación secundaria obrigatoria (2º E 4º). 

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

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

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

Se non ten libro de familia ou se este non reflicte a situación familiar o 31 de decembro de 2013, poderá acreditar o número de membros

da familia utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios:

C) A discapacidade igual ou superior ao 33 % dalgún membro computable da unidade familiar deberá acreditarse o 31 de decembro de 2013, por algún dos 

medios seguintes:

IES Miguel Ángel González Estévez

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE 

Lugar e data 

Vilagarcía de Arousa de de

D) Declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas ou, na súa falta, certificado de imputacións do exercicio 2013, dos membros

computables da familia distintos da persoa solicitante, cando non autoricen a consulta de forma telemática.

E) Documentación acreditativa da situación de violencia de xénero.

F) Documentación acreditativa da incapacitación xudicial con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
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Autorizo a consellería competente en materia de educación 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.

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, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste

procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a secretaría xeral técnica da consellería

competente en materia de educación, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a sxt.cultura.educacion@xunta.es

• Orde do 21 de maio de 2015 pola que se regula o fondo solidario de libros de texto destinado ao alumnado matriculado en 3º e 5º de educación primaria e en

2º e 4º de educación secundaria obrigatoria, en centros docentes sostidos con fondos públicos no curso escolar 2015/16.

• 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).

LEXISLACIÓN APLICABLE

ALUMNADO CON DISCAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO 65 %

ALUMNADO TUTELADO OU GARDA POLA XUNTA DE GALICIA

Copia do DNI ou NIE do solicitante e, de ser o caso, do alumno, cando non autoricen a consulta de forma telemática.

Resolución xustificativa do acollemento familiar ou certificado do centro de menores.

OUTRA DOCUMENTACIÓN

Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante e, de ser o caso, do alumno, cando non autoricen a consulta de forma telemática.

Certificado do grao de discapacidade do alumno emitido polo órgano competente.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)



Obrigas do alumnado beneficiario:

O alumnado beneficiario dos libros de texto do fondo solidario está obrigado a usalos correctamente e a conservalos en bo estado; así mesmo, deberá

devolvelos ao fondo solidario ao rematar o curso escolar 2015/16 (en xuño ou en setembro, segundo o caso). No suposto de traslado de centro durante o curso,

deberá devolver os libros recibidos.

Entrega dos libros de texto:

En educación secundaria obrigatoria, o centro entregará os libros de texto a partir do 15 de setembro de 2015.

Documentación:

1.- Forma de presentación da documentación:

Cando a solicitude e a documentación se presenten no centro achegaranse as fotocopias e os respectivos orixinais, para que a persoa que a reciba verifique a

súa autenticidade. Cando se presenten nun lugar distinto do centro, a solicitude irá acompañada dos documentos orixinais ou copias cotexadas.

2.- Documentación acreditativa

a) Identidade. Se non autorizan a consulta telemática: copia do DNI ou NIE de todos os membros computables da unidade familiar.

b) Membros computables da unidade familiar. Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de

familia ou este non reflicta a situación o 31 de decembro de 2013, poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes

medios: 1º. Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor. 2º. Certificado

ou volante de convivencia. 3º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia. 4º. Certificado de falecemento.

c) Grao de discapacidade. Certificado acreditativo do grao de discapacidade emitido polo órgano competente ou o documento acreditativo da condición de

perceptor dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente total, absoluta ou gran¬de invalidez, ou dunha pensión de clases pasivas por

xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade. 

d) Renda familiar. Se non autorizan a consulta telemática: copia da declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas ou, na falta desta, do certificado

tributario de imputacións dos membros computables da unidade familiar distintos da persoa solicitante.

e) Violencia de xénero. Acreditarase en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento

integral da violencia de xénero.

f) Incapacitación xudicial con patria potestade prorrogada ou rehabilitada. Acreditarase coa correspondente resolución xudicial.

g) Tutela ou garda da Xunta de Galicia. Achegarase a resolución xustificativa do acollemento familiar ou o certificado do centro de menores.

Listas de solicitudes admitidas:

Listas provisionais: A relación provisional de solicitudes admitidas e excluídas publicarase no taboleiro de anuncios e/ou páxina web do centro docente o 7 de

xullo de 2015.

As persoas interesadas poderán formular reclamación no centro os días 8 e 9 de xullo de 2015.

Listas definitivas: A relación definitiva de solicitudes admitidas e, de ser o caso, a de excluídas, publicarase no taboleiro de anuncios e/ou páxina web do centro

docente o 15 de setembro de 2015.

O alumnado admitido na relación provisional que non se matricule en 2º ou 4º de educación secundaria obrigatoria ou non devolva os libros correspondentes ás

materias suspensas, quedará excluído na relación definitiva.

Este alumnado, matriculado no curso 2015/16 en 1º ou 3º de educación secundaria obrigatoria, poderá presentar a solicitude de axuda para a adquisición de

libros de texto se reúne os requisitos establecidos na convocatoria.

Máis información na Orde do 21 de maio de 2015 (DOG do 1 de xuño), pola que se regula o fondo solidario de libros de texto destinado ao alumnado

matriculado en 3º e 5º de educación primaria e en 2º e 4º de ESO, en centros docentes sostidos con fondos públicos no curso escolar 2015/2016
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Recollida de libros de texto:

Ao rematar o curso 2015/16 (en xuño ou en setembro, segundo o caso), o alumnado beneficiario de libros de texto deberá devolvelos ao fondo solidario do

centro.

Requisitos:

1.- Poderán presentar solicitude o/a proxenitor/a ou representante legal do alumnado matriculado ou que se vaia matricular no curso 2015/16 en 1º ou 3º de

ESO. No caso do alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia, deberá presentar a solicitude a persoa titular da dirección do centro de menores ou a

persoa con que conviva en acollemento familiar.

2. O alumnado deberá devolver os libros de texto adquiridos con cargo ás axudas do curso 2014/15 unha vez feitos os exames, e como máximo, o 19 de xuño

de 2015. Non obstante, o alumnado de 2º ou 4º de educación secundaria obrigatoria que teña algunha materia pendente, poderá quedar co libro correspondente 

ata que se examine, e como máximo, ata o día 4 de setembro de 2015.

3. A NON devolución dos libros de texto será causa de exclusión na participación no fondo solidario.

Lugar e prazo de presentación de solicitudes:

1. As solicitudes presentaranse en soporte papel preferentemente, na Secretaría do centro onde estea matriculado ou se vaia matricular o alumnado no curso

2015/16.

2. A solicitude é individual; polo tanto, deberá presentarse unha solicitude por cada alumno ou alumna.

3. O prazo de presentación de solicitudes iníciase o día 2 de xuño e remata o 30 de xuño de 2015.


