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SOLICITUDE  AXUDA  LIBROS DE TEXTO  E MATERIAL ESCOLAR 

CURSO 2014-15: ORDE do 28 de maio de 2014 pola que se convocan axudas para a 

adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en educación 

primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos 

con fondos públicos, para o seu uso no curso escolar 2014/15. 

Lugar de presentación da solicitude:  

 Na conserxería do centro. Presentarase unha solicitude por cada alumno 

ou alumna. 
Prazo de presentación: 

 Do 2 de xuño ao 2 de xullo de 2014, ambos inclusive. 

Documentación necesaria: 

 A instancia (Anexo I)  poderá  obterse na conserxería do centro,   nas 

Xefaturas Territoriais da Consellería de Cultura, E. e O. U., e tamén se 

poderá descargar en formato pdf  dende a web do centro (  

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipmonforte/)  ou da propia Consellería  

http://www.xunta.es/formularios/generarPlantillaPDF?conselleria

=ED&procedimiento=330B&version=0.0&idioma=gl_ES ( 

(solicitude- anexo I) . 

 Xunto coa solicitude presentarase orixinal e copia de:     

a) 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, 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. 
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b) No caso de discapacidade dalgún dos membros da unidade familiar 

incluídos na solicitude deberá acompañarse un dos seguintes documentos que 

acrediten esta circunstancia a 31 de decembro de 2012: 

        Certificado emitido polo órgano competente do grao de minusvalidez 

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. 

        O alumnado cunha minusvalidez igual ou superior ao 65%, só ten que 

presentar a  certificación emitida polo órgano competente do grao de 

minusvalidez, xunto coa solicitude da axuda. 

    Os menores que se atopen en situación de garda, tutela ou atención de 
día pola Xunta de Galicia non terán que acreditar os datos da unidade familiar 

nin do nivel de renda. 

3.  A documentación que se achegue deberá ter validez no momento da 

presentación da solicitude. 

4.  O centro educativo poderá requirir das persoas solicitantes, en calquera 

momento, aclaración da documentación presentada. 

Contía das axudas:  
Segundo a renda per cápita familiar no ano 2012: 

Familias monoparentais (deberá acreditarse documentalmente): 

        Renda per cápita familiar ata 6.000,00 €: 170 €. 

        Renda per cápita familiar desde 6.000,01 ata 9.000,00 €: 90 €. 

Resto das familias: 

        Renda per cápita familiar ata 5.400,00 €: 170 €. 

        Renda per cápita familiar desde 5.400,01 ata 9.000,00 €: 90 €. 
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O alumnado que presente unha minusvalidez igual ou superior ao 65%, que 

solicite a axuda e que cumpra os requisitos desta orde recibirá un importe de 

250 €, con independencia da renda per cápita familiar. 

 

Os menores que se atopen en situación de garda, tutela ou atención de día 

pola Xunta de Galicia recibirán a axuda máxima correspondente ao ensino e 

curso en que estean matriculados 

A documentación que se achegue deberá ter validez no momento da 

presentación da solicitude. 

Renda per cápita familiar:   renda familiar dividida entre o número de 

membros da unidade computables. 

 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. 

 Segundo o establecido nos artigos 38 e 42 da Lei 11/2007, do 27 de 

xullo, galega para a prevención e o tratamento integral de violencia de 

xénero, para os efectos do cálculo da renda per cápita nos casos de 

violencia de xénero no ámbito familiar, quedarán excluídos do cómputo 

das rendas os ingresos do agresor, considerándose a familia como 

monoparental. 

  A renda per cápita familiar, terase en conta a situación persoal e 

familiar a  31 de decembro de 2012 e o exercicio fiscal 2012. 
Non se terán en conta os fillos nacidos, adoptados ou acollidos despois 
desta data. 
 A renda familiar obterase por agregación das rendas de cada un dos 

membros computables que obteñan ingresos de calquera natureza, de 

conformidade coa normativa reguladora do imposto sobre a renda das 
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persoas físicas. Sumarán os recadros 455 (base impoñible xeral) e a 
465 (base impoñible do aforro) da declaración. 

No caso de non presentar declaración teranse en conta os ingresos netos 
de todos os membros computables da unidade familiar. 

 A presentación da solicitude comportará a autorización ao órgano 
xestor para comprobar a través da Axencia Estatal de Administración 

Tributaria e da Consellería de Facenda a veracidade dos datos de 

carácter tributario declarados na solicitude, e será necesaria tamén a 

autorización do resto dos membros computables da unidade familiar que 

figuren na solicitude e obteñan ingresos, e deberán asinar para tal fin o 

anexo I e indicar o seu NIF/NIE. 

 Para a acreditación dos datos de carácter persoal que figuren no 

documento de identidade as persoas solicitantes prestan o seu 

consentimento expreso para a comprobación por medio de acceso 

telemático ao Sistema de Verificación de Datos de Identidade do Mi- 

nisterio de Facenda e Administracións Públicas, e para tal fin asinan o 

anexo I. Os demais membros da unidade familiar tamén autorizan a 

consulta dos seus datos; en caso contrario, terán que presentar copia do 

DNI ou NIE. 

Coa sinatura da instancia a persoa solicitante declara baixo a súa 
responsabilidade que reúne o requisito de ingresos da unidade familiar que 

fai constar nesta, e queda sometido ao réxime de infraccións e sancións a que 

se refire a disposición adicional terceira desta orde. 

. 

Determinación da unidade familiar 

Considérase que conforman a unidade familiar a 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 física, psíquica ou 

sensorial ou incapacitados xudicialmente, suxeitos á patria potestade 

prorrogada ou rehabilitada. 



                                                     CEIP DE MONFORTE 
                                                      Emilia Casas Baamonde, s/n   

                                                           27400 MONFORTE  (Lugo)  
                                                              Teléfono e Fax.: 982 400 442     

                                                                         e-mail: ceip.monforte@edu.xunta.es 
                                                                                           Web: http://centros.edu.xunta.es/ceipdemonforte 

 
 
• Os fillos ou fillas solteiros menores de vinte e cinco anos e que convivan no 

domicilio familiar. 

Terá a consideración de membro computable o novo cónxuxe ou persoa 
unida por análoga relación, e as rendas incluiranse dentro do cómputo da 

renda familiar. 
 
OBRIGA DOS BENEFICIARIOS:  
 
Conservar en bo estado os libros de texto adquiridos con cargo ao 

importe das axudas, así como incorporalos, ao rematar o curso escolar 
2014/15 (xuño ou setembro, segundo o caso), a un fondo solidario que se 
constituirá no centro (banco de libros), que permita a súa reutilización 
nos seguintes cursos académicos como medida que favoreza o 

establecemento dun sistema de socialización do seu uso (agás 1º e 2º de 
Primaria). 
 
  

 

 


