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FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA COMPRAR 

LIBROS E MATERIAL ESCOLAR (Curso 2019/2020) – (DOG do 20/05/2019) 

 

Prazo de presentación: do 21/05/2019 ao 21/06/2019 

Quen pode solicitalo: os responsables legais do alumnado que se vai a matricular na ESO no curso 19/20 

Aclaración sobre os cursos EDIXGAL (1º e 2º da ESO): O alumnado matriculado nos centros e cursos 

incluídos no proxecto educación dixital (E-DIXGAL) no curso 2019/20 está excluído da participación no fondo 

solidario de libros de texto, non obstante, terá dereito á axuda para adquirir material escolar. Este centro 

facilitará ordenadores a todo o alumnado de 1º e 2º da ESO e o seu fondo propio de libros de texto a aqueles 

que o soliciten. 

Documentación para a presentación: As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a 

seguinte documentación:  

a) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar). 

b) 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 en 31 de decembro de 2017, poderán acreditar o 

número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios:  

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

conste a atribución da custodia do/da menor. 

2. Certificado ou volante de convivencia. 

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

Onde se presenta: 

 Preferentemente, se dispoñen de Chave365 ou certificado dixital poden cubrir o formulario de solicitude en: 

www.edu.xunta.es/fondolibros  Unha vez creada a solicitude poden optar por: 

o Imprimir o formulario xerado pola aplicación e achegalo ao centro educativo para o que se solicita. 

o Presentalo telematicamente na Sede Electrónica da Xunta de Galicia a través desta aplicación.  

 Opcionalmente, poderase presentar a solicitude presencialmente no centro. Poden descargar os anexos en 

sede.xunta.gal (módelo ED330B) ou solicitalos na secretaría do centro. 

Obrigas das persoas beneficiarias: 

1. Devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou 

recibido do fondo solidario no curso 2018/19. A falta de devolución dos libros de texto, sexan do curso 

inmediato anterior ou de calquera outro, será causa de exclusión da participación no fondo solidario e 

das axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2019/20. 

2. Conservar en bo estado os libros de texto e o material reutilizable recibido do fondo solidario no curso escolar 

2019/20 e devolvelos ao rematar este, en xuño ou setembro, segundo o caso.  

3. Destinar o importe do vale para material a adquirir o material escolar que necesite.  

4. Respectar as obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

Publicación de actos:De conformidade co establecido no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, reguladora do 

procedemento administrativo común das administracións públicas, publicaranse no taboleiro de anuncios do centro 

docente e/ou na súa páxina web: a listaxe provisional e definitiva de persoas beneficiarias de libros de texto do fondo 

solidario; a listaxe provisional e definitiva de solicitudes excluídas, indicando a causa de exclusión; e a relación 

provisional e definitiva de solicitudes de axudas para adquirir libros de texto e material escolar en que se detecten 

deficiencias, indicando a deficiencia detectada ou a documentación da que carezan. 

Trámites administrativos posteriores á presentación de solicitudes: En todo caso, os trámites administrativos 

posteriores á presentación de solicitudes deberán efectuarse presencialmente no centro docente ou en calquera dos lugares 

e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. 

https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365
http://www.edu.xunta.es/fondolibros

