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Fondo solidario libros de texto e axudas material escolar curso 2020/2021

Fondo de libros só para os cursos 3º e 4º ESO (1º e 2º Eso terán EDIXGAL) .

Axudas de material para todos os cursos no caso que reúnan os requisitos establecidos na
Orde (é a mesma solicitude só que nos casos de 1º e 2º ESO hai que elexir só axuda para
adquirir material escolar) 

Orde do 6 de maio de 2010 (DOG 20 maio 2021) 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 2021/2022. 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de abrir o prazo para que as familias
soliciten a súa participación no Fondo Solidario de Libros de Texto, ou ben nas axudas para a adquisición
de material escolar destinadas ao alumnado matriculado nos catro cursos da ESO, en centros sostidos con
fondos públicos para o vindeiro curso 2019/20.

O prazo para presentar solicitudes permanecerá aberto dende o día 21 de maio ata o próximo día 22 de
xuño, ámbolos dous incluidos. 

As  solicitudes  presentaranse  preferiblemente  por  vía  electrónica no  formulario  normalizado  (anexo  I)
dispoñible  na  aplicación  informá ca  «fondolibros»  (h ps://www.edu.xunta.es/fondolibros)  a  través  da
sede electrónica da Xunta de Galicia, h ps://sede.xunta.gal.

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera
dos lugares e rexistros establecidos na norma va reguladora do procedemento administra vo común.

Forma de presentación:

-De xeito presencial no centro onde vaia a estar matriculado no curso 2021-22 (O alumnado que non estea
admitido nin coñeza en que centro vai estar escolarizado no curso escolar 2021-2022, deberá presentar a 
solicitude no centro no que está matriculado no curso 2019-2020).

-Accedendo á aplicación Fondolibros (en calquer buscador)  ou a través da sede electrónica da Xunta de
Galicia, https://sede.xunta.gal e unha vez que teñan cubertos todos os datos deberán gardala, obtendo así o
número de solicitude  e posteriormente poderán optar polas seguintes formas de presentación:

   a) Presentación da solicitude presencialmente no centro: neste caso imprimirase a solicitude Anexo I e o
anexo II e presentaranos no centro (debidamente asinados) xunto coa documentación (a solicitude xa terá
asignado un número pola aplicación).

   b) Presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia : poderá empregarse calquera dos mecanismos
de identificación  e  firma admitidos  pola  sede electrónica da Xunta  de  Galicia,  incluindo  no  sistema de
usuario e Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

 A  autorización  dos  membros  da  unidade  familiar   distintos  do  solicitante  figurarán  no  anexo  II,  que
aparecerá xunto coa última páxina da solicitude no caso da presentación presencial e como documento
anexado  ás  solicitudes  presentadas  pola  Sede  Electrónica  (anexo que  deberá  ir  asinado  por  todos  os
membros

A  solicitude  deberá  estar  firmada  polo  pai,  nai,  tutor/a  ou  representante  legal  do  alumnado,  e  a  súa
presentación implicará que acepta as bases da convocatoria, cumple os requisitos exisidos nela e que son
certos  os  datos  indicados  na  solicitude;  asimismo,  que se compromete  a  conservar  en  bó  estado  e  a
devolver  ao finalizar  o curso os libros  de texto e o material  reutilizable recibidos  do  fondo solidario ou
adquiridos coa axuda para libros de texto.
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Documentación complementaria necesaria para a tramitación del procedimiento . 

Xunto coa solicitude (anexo I) a seguiente documentación: 

a) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar), no caso que a persoa
solicitante  e/ou  membros  computables  se  opoñan  a  este  consulta,  deberán  indicalo  e  neste  suposto
aportarán os documentos xustificativos.

b) Se o solicitante posúe DNI ou NIE: 

    -  Copia  do  libro  de  familia  ou  equivalente  onde  figuren  todos  os  membros  computables.
Excepcionalmente (cando non sexa posible facelo polos medios anteriores), poderase acreditar o número
de membros computables utilizando algún dos seguintes medios:  Certificado ou volante de convivencia ou
informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

Nos casos especiais en que a composición da unidade familiar non se axuste ao sinalado no artigo 4.1 
desta orde, achegarase un certificado ou volante de convivencia en que deberán figurar o/a alumno/a e 
todos os familiares que convivan con el/ela, ou un certificado dos servizos sociais do concello que acredi-
te a situación familiar).

     - En caso de separación ou divorcio,  achegarán a sentenza xudicial  e/ou convenio regulador  onde
constre a atribución da custodia do menor.

 C) Certificado acreditativo do grado de discapacidade, se fose recoñecido por un órgano que non pertenza
á Xunta de Galicia.

c) Certificado do grao de discapacidade del/de alumno/a ou calquer membro da familia recoñecido por un
órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

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

e) Resolución xudicial de incapacitación con patria potestad prorrogada ou rehabilitada.

f) Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou certificado do centro de
menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

g)  Certificado  de  convivencia,  volante  de  convivencia  ou  informe  dos  servicios  sociales  ou  órgano
equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai, nai, tutor ou tutores carezcan de DNI y
NIE.

En todo caso, os documentos deberán ser válidos e  reflexar a situación personal, familiar e económica a 31
de decembro de 2019, agás no caso de violencia de xénero, no que se aplicará o disposto na  lexislación
específica.

Comprobación de datos 

1.  Para  a  tramitación  deste  procedemento  se  consultará  automáticamente  os  datos  incluidos  nos  los
seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:

a) DNI o NIE da persoa solicitante e do resto dos membros computables da unidade familiar.

b) DNI o NIE da persoa representante do/a solicitante.

c) Declaración do imposto sobre a renta das persoas físicas ou, a falta desta,  o certificado tributario de
imputaciones no exercicio 2019 (súmase a base imponible xeral  do recadro 435 e a base imponible de
aforro recadro 460) da persona solicitante e do resto de membros computables da unidade familiar, no seu
caso.
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Membros computables da unidade familiar:

-Os pais non separados legalmente nin divorciados.

-Os fillos menores de idade con excepción dos emancipados.

-Fillos maiores de idade discapacitados ou incapacitados xudicialmente.

-Fillos solteiros menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar.

-A persoa proxenitora separada legalmente ou divorciada,cando haxa custodia compartida.

-A persoa que por novo matrimonio ou por convivencia viva no domicilio familiar coa persoa proxenitora do
alumnado.

-Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar entenderase constituida polo pai, nai e todos os
descendentes que convivan e reúnen requisitos .

Non terán a consideración de membros computables:

-A persoa proxenitora que non conviva co alumnado nos casos de separación legal ou divorcio, agás no
caso da custodia compartida.

-O agresor nos casos de violencia de xénero.

En  todo  caso  terase  en  conta  a  situación  persoal  e  composición  da  unidade  familiar  a  31  de
decembro de 2019, excepto no relativo á violencia de xénero. 

En Culleredo a  21 de maio do 2021


