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Axudas para a adquisición de libros de texto 2014-15 
[Este é un resumo elaborado polo IES Pintor Colmeiro. O documento oficial de 
referencia é a Orde do 28 de maio de 2014, publicada no DOG do 30 de maio] 
 

Principais novidades da convocatoria deste ano. 

1. A finalidade das axudas é a adquisición exclusivamente de libros de texto (non se pode adquirir con cargo ao 
vale material didáctico nin complementario). 

2. O alumnado ten a obriga de conservar en bo estado os libros de texto adquiridos na súa integridade con cargo 
ao importe das axudas, así como incorporalos,  ao rematar o curso escolar 2014/2015 (xuño ou setembro, 
segundo o caso), a un fondo solidario que se constituirá no centro (banco de libros). 

Requisitos.  

-Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado durante o curso escolar 2014/2015, e non repetir curso 
neste ano académico.  

-Ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 euros.  

Lugar de presentación: Secretaría do Centro.  

Prazo de presentación.  

-Matrícula de xuño: do 25 de xuño ao 28 de xullo de 2014, ambos inclusive.  

-Matrícula de setembro: do 2 de setembro ao 2 de outubro de 2014, ambos inclusive.  

Documentación que se require. 

a) Libro de familia no que figuren todos os membros da unidade familiar. 

Só no caso de non ter libro de familia, ou se a situación familiar, a día 31 de decembro de 2012, non coincide coa 
reflectida no libro, terá que presentarse documento ou documentos acreditativos do número de membros da 
unidade familiar, tales como: 

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

 Certificado ou volante de convivencia. 

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

b) No caso de discapacidade dalgún dos membros da unidade familiar incluídos na solicitude, ou do alumno igual 
ou superior ao 33% e inferior ao 65%, deberá presentarse un dos seguintes documentos que acrediten esta 
circunstancia a 31 de decembro de 2012: 

 Certificado emitido polo órgano competente do grao de discapacidade cunha porcentaxe igual ou 
superior ao 33%, 

 Resolución ou certificado emitido pola Seguridade Social de pensión de incapacidade permanente nos 
graos de total, absoluta ou gran invalidez, ou 

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

c) No caso de situación de violencia de xénero no contorno familiar: documentación acreditativa. 

Renda per cápita familiar a efectos de cálculo.  

Para os efectos do cálculo da renda familiar, sumarán os recadros 455 e o 465 da declaración de IRPF de 2012 de 
cada un dos membros computables que obteñan ingresos de calquera natureza. A renda per cápita familiar é o 
resultado de dividir a renda familiar entre o número de membros da unidade computables.  
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Para os efectos do cálculo da renda per cápita, computarán por dous os membros da unidade familiar que 
figurando na solicitude teñan unha discapacidade igual ou superior ao 33%, que acrediten unha pensión de 
incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou grande invalidez ou que teñan recoñecida a condición 
de pensionista de clases pasivas cunha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o 
servizo ou inutilidade.  

Nos casos de violencia de xénero no ámbito familiar, quedarán excluídos do cómputo das rendas os ingresos do 
agresor, considerándose a familia como monoparental. No caso de divorcio ou separación legal dos pais, non se 
considerará membro computable aquel que non conviva co causante. 

Determinación da unidade familiar.  

Considérase que conforman a unidade familiar (con referencia á situación familiar en 31 de decembro de 2012):  

- Os pais non separados legalmente e, se for o caso, o titor ou titora, ou a persoa encargada da garda e 
protección do menor.  

- Os fillos ou fillas menores de idade, con excepción dos emancipados.  

- Os fillos ou fillas maiores de idade con discapacidade.  

- Os fillos ou fillas solteiros menores de vinte e cinco anos e que convivan no domicilio familiar.  

- Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar entenderase constituída polo pai, a nai e todos os 
descendente que convivan con eles, e que reúnan os requisitos do punto anterior. Esta situación deberá 
acreditarse documentalmente mediante o correspondente volante ou certificado de convivencia. 

Contía das axudas para a ESO: 

 Familias monoparentais:  

o Renda per cápita familiar ata 6.000,00 €: 180 €. 

o Renda per cápita familiar desde 6.000,01 ata 9.000,00 €: 104 €. 

 Resto das familias:  

o Renda per cápita familiar ata 5.400,00 €: 180 €. 

o Renda per cápita familiar desde 5.400,01 ata 9.000,00 €: 104 €. 
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