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INSTRUCIÓNS FONDO  SOLIDARIO  DE LIBROS DE TEXTO 

CURSO ESCOLAR 2018/19 
 

 
PRAZOS 

 
Presentación solicitudes Ata o 22-06-2018 
Devolución libros do curso 17/18(*) Ata o 22-06/2018 
Publicación listaxe provisional 12-07-2018 
Reclamacións á listaxe provisional 16-07-2018 
Publicación listaxe definitiva  14-09-2018 
Entrega dos libros A partir do 17-09-2018 

 
(*)   Todo o alumnado ten que entregar todos os libros recibidos para o curso 2017-2018 do fondo de libros e os 
adquiridos coa axuda para á adquisición de libros de texto do curso 2017-2018. Aquel alumnado que,  recibidas as 
cualificacións de final de curso, teñan materias pendentes para setembro, poderán recoller novamente os libros 
entregados que correspondan a ditas materias debendo entregalos novamente antes do 7 de setembro de 2018. 

 
 

REQUISITOS DE RENDA E IMPORTE DAS AXUDAS 
 
 

 
Renda per cápita familiar 

 
 

≤5400€ 

 
 

>5400€ e ≤9000€ 

 
Discapacidade≥65%, alumnado en garda 
ou tutela da Xunta e Educación Especial 
calquera que sexa a renda 

 
6 libros 
 

 
4 libros 
 

 
6 libros 

 
 

Renda per cápita da  unidade  familiar: suma de ingresos da unidade familiar  do  exercicio fiscal  2016 dividida 
entre o número de membros computables. 

 

Membros computables da unidade familiar: 
a.   Os pais non separados legalmente nin divorciados ou, de ser o caso, o titor ou titores do alumnado. 
b.   Os/as fillos/as menores de idade con excepción dos emancipados. 
c. Os/as  fillos/as maiores  de  idade  discapacitados  ou  incapacitados  xudicialmente   suxetos  á  patria 

potestade prorrogada ou rehabilitada. 
d.   Os/as fillos/as solteiros menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar. 
e.   A persoa proxenitora separada legalmente  ou  divorciada, cando haxa custodia compartida 
f. A persoa que, por novo matrimonio ou por convivencia en situación de unión de feito  ou análoga, viva no 

domicilio familiar coa persoa proxenitora do alumnado. 
 

Cando non exista vínculo matrimonial a unidade familiar entenderase constituida  polo pai, a nai e todos os 
descendentes que convivan con eles e que reúnan os requisitos do punto anterior. 
Computarán por dous os membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33% ou a percepción 
dunha  pensión  da  Seguridade  Social  por  incapacidade  permanente  nos  graos  de  total,  absoluta  ou  gran 
invalidez ou a equivalente de clases pasivas. 
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Nos casos de violencia de xénero non se terán en conta os ingresos do agresor para determinar a  renda per 
cápita da unidade familiar. 
En todo c a so  t erase  en conta a situación persoal e a composición da unidade familiar a 31 de decembro de 
2016, agás no relativo á violencia de xénero que se aplicará o disposto na Iexislación específica. 

 
 

COMPROBACIÓN DE DATOS 
 

Para a tramitación deste procedemento consultaranse automáticamente os datos incluidos nos seguintes 
documentos elaborados polas administracións públicas: 

 
1.   DNI ou NIE 
2.   Declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas ou, na falta desta, o certificado tributario de 

imputacións no exercicio 2016. 
 

Consultaranse, ademáis, os seguintes datos cando a persoa interesada faga constar na solicitude que lle é de 
aplicación a circunstancia que acredita o documento correspondente: 

 
1.   Grao de discapacidade recoñecido pola Xunta de Galicia. 
2.   Percepción de pensions por incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez, ou de pension de 

clases pasivas por xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade 
(equivalente  a unha discapacidade igual ao 33%). 

 
En ambos casos, a data de referencia é o 31 de decembro de 2016 

 
No caso de que as persoas interesadas (a persoa solicitante e os membros computables da unidade 
familiar) se opoñan a esta consulta, deberán indícalo no recadro correspondente habilitado na solicitude e 
achegar os documentos xustificativos. 

 
 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA NECESARIA 
 

1. 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 a 31  de   decembro de 2016 poderán acreditar o número de membros 
utilizando, por exemplo: 

 
 Sentenza xudicial  de separación  ou  divorcio  ou, de ser o  caso, convenio  regulador  onde  

conste  a atribución da custodia do/a menor. 
 Certificado ou volante de convivencia. 
 Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia. 

 
2. Grao de discapacidade: certificado acreditativo do grao de discapacidade, se non fose emitido  pola Xunta de 
Galicia. 
3. 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. 
4. Incapacitación xudicial con patria potestade prorrogada ou rehabilitada: resolución xudicial. 
5. Resolución administrative ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou certificado do centro de 
menores para o alumnado en situación de tutela da Xunta de Galicia. 

Lembre que  a  normativa sempre prevalece sobre calquera outra información.  Este documento  contén información 
de  carácter xeral extraída da normativa, polo que  calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á  
normativa vixente.




