
AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO
Curso 2014/15

1.- REQUISITOS

• Ser pai/nai ou titor legal de alumnado matriculado na ESO que non estea a repetir
curso neste ano académico 2013/14

• Ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 €.

2.- SOLICITUDES

• As solicitudes recolleranse e entregaranse no centro no que estea matriculado o
alumno/a.  Tamén  poden  ser  descargadas  no  enderezo  electrónico
http://www.edu.xunta.es ou nesta mesma páxina no enlace “solicitude de axuda”.

• Presentarase unha solicitude por cada fillo/a matriculado; é dicir se ten dous fillos
no centro entregará dúas solicitudes.

• O prazo abrangue desde o 25 de xuño ao 28 de xullo, ambos inclusive. Para o
alumnado que formalice a matrícula en setembro será do 2 de setembro ao 2 de
outubro.

3.- DOCUMENTACIÓN, que deberá ter validez no momento da súa presentación

• 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, en día 31 de decembro de 2010,
non coincide coa do libro, presentarase documentación acreditativa do número de
membros da unidade familiar, tales como:
◦ Sentenza xudicial de separación ou divorcio e o convenio regulador onde conste

a custodia causante.
◦ Certificado de convivencia
◦ Informe de servizos sociais que acredite a situación familiar.

• No caso de discapacidade dalgún membro da unidade familiar incluido na solicitude
presentarase a documentación que o acredite.

• No caso de situación de violencia de xénero no ámbito familiar:  documentación
acreditativa.

4.- CONTÍA DAS AXUDAS

• Familias monoparentais:

◦ Renda per cápita familiar ata 6.000 €: 180 €
◦ Renda per cápita familiar de 6.000,01 ata 9.000 €: 104 €

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


• Resto das familias:

◦ Renda per cápita familiar ata 5.400 €: 180 €
◦ Renda per cápita familia desde 5.400,01 ata 9.000 €: 104 €

5.- CÁLCULO DA RENDA PER CÁPITA FAMILIAR

• A renda per cápita familiar é a renda familiar dividida entre o número de membros
da unidade computables.

• Conforman a unidade familiar:
◦ os pais non separados legalmente ou titores legais
◦ os fillos/as menores de idade.
◦ Os fillos/as maiores de idade con discapacidade física, psíquica ou sensorial ou

incapacitados xudicialmente
◦ os fillos/as solteiros menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar.

• Computarán por dous os membros da unidade familiar que:
◦ teñan unha discapacidade igual ou superior ao 33%,
◦ acrediten unha pensión de incapacidade permanente

• No  caso  de  violencia  de  xénero  quedarán  excluídos  do  cómputo  da  renda  os
ingresos do agresor, considerándose familia monoparental.

• A  renda  familiar  obterase  sumando  as  rendas  de  cada  un  dos  membros
computables que obteñan ingresos de calquera natureza. 

• Os membros da unidade familiar que presentasen declaración do imposto sobre a
renda do 2010 para calcular a renda familiar deberán sumar os recadros 455 e o
465 da declaración.

• No caso de divorcio ou separación legal non se considerará membro computable
aquel que non conviva co solicitante. Non obstante, se é o caso, terá consideración
de membro computable o novo cónxuxe ou persoa unida por análoga relación.

• No caso de custodias compartidas  as rendas de ambos proxenitores  incluiranse
dentro do cómputo da renda familiar.

Nesta convocatoria terase en conta a situación persoal e familiar en 31 de
decembro de 2012 e o exercicio fiscal 2012.

PARA MÁIS INFORMACIÓN:  http://www.edu.xunta.es/web/gratuidadesolidaria


