
 

 

 
 

 
Estimadas familias 

 
A Consellería de Educación e O.U. publicou no DOGA do dia 20 de maio de 2019 a ORDE do 3 de maio de 2019 

pola que se regula a participación no fondo solidario e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material 
escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatória e educación 
especial  en centros docentes sostidos con fondos públicos para o  curso escolar 2019/2020. 

 
ASIGNACIÓN DE LIBROS E CONTÍA DAS AXUDAS 

 
1.- A asignación de libros de texto correspondentes aos cursos 3º, 4º, 5º e 6º de E.Primaria e a todos os cursos de ESO, 
que estean dispoñibles no fondo solidario do centro, efectuarase: 

- Ao alumnado que participe no fondo solidario, por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata  que 
se esgoten as existencias.Terá preferencia o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou 
cunha discapacidad igual ou superior ao 65 %, com independencia da renda. 
- Esgotados os libros dispoñibles no fondo solidario, o centro docente adquirirá os libros de texto 
complementarios que sexan necesarios para garantir 6  libros ao alumnado con renda per cápita familar igual ou 
inferior a 5.400 € e 4 libros ao alumnado con renda per cápita familiar superior a 5.400 € e igual ou inferior a 
9.000 €. 

2.- A contía das axudas para adquirir libros de texto de 1º e 2º de E.Primaria será a  seguinte: 
- Para alumnado con renda per cápita familar igual ou inferior a 5.400 €: 170 €. 
- Para alumnado con renda per cápita familiar superior a 5.400 € e igual ou inferior a 9.000 €: 90 €. 

3.- A contía da axuda para adquir material escolar destinado a alumnado matriculado en E.Primaria e ESO con renda 
per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 € será de 50 €. 
 

RENDA PER CÁPITA DA UNIDADE FAMILIAR 
 

Para os efectos desta orde, a renda per cápita da unidade familiar é o resultado de dividir a renda da unidade 
familiar do exercicio fiscal 2017 entre o número de membros computables, tendo en conta que computan por dous os 
membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33% ou a percepción dunha pensión da Seguridade 
Social por incapacidade permanente ou a equivalente de clases pasivas.  

A renda da unidade familiar será o resultado de sumar as rendas de cada un dos membros comptables da 
familia,de acordo coa normativa reguladora do IRPF. Para o cálculo da renda, cando presentase declaración do IRPF,  
sumarase o importe dos recadros 415 (base impoñible xeral) e 435 (base impoñible do aforro) da declaración da renda 
do exercicio 2017; cando non a presentase, teranse en conta os ingresos de acordó cos datos tributarios  facilitados pola 
AEAT. 
 

OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS 
 

As persoas beneficiarias de libros procedentes do fondo solidario do centro ou de axudas para adquirir libros de 
texto terán as seguintes obrigas: 

- Devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou recibido do 
fondo solidario no curso 2018/2019. Está excluído desta obriga o alumnado beneficiario de axuda para adquirir libros de 
texto de 1º e 2º de E.Primaria e o alumnado de E.Especial ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 % e o 
alumnado con necesidades específicas de apoio educativo , sempre que os libros ou o material adquirido non se poidan 
reutilizar. 

A falta de devolución será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para 
adquirir libros de texto e material escolar no curso 2019/2020. 

-   Conservar en bo estado os libros de texto e o material reutilizable recibido do fondo solidario ou adquirido 
coas axudas para libros de texto no curso escolar 2019/20 e devolverlos ao rematar éste, en xuño ou setembro, segundo 
o caso. 

- Destinar o importe do vale para libros a adquirir os libros de texto que indique o centro en que estea 
matriculado o alumnado. 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES (RECOLLER AS SOLICITUDES EN SECRETARíA) 

Poderán presentar solicitudes os pais, nais, titores ou represntante legais do alumnado. A solicitude será única 
para todos os fillos que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2019/20. O plazo para presentar 

solicitudes iniciarase o día seguinte da publicación desta orde no DOGA e rematará o día 21 de  xuño de 2019.  
Xunto coa solicitude achegarase a seguinte documentación (orixinal e copia): 
- Anexo II 



 

 

 
 

- Copia do Libro de família no que figuren todos os membros computables.da unidade familiar No caso de non ter 
libro de familia ou se a situación familiar, o día 31 de decembro de 2017,  non coincide coa reflectida no libro, poderán 
acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios: sentenza xudicial de separación ou 
divoricio ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor, certificado ou volante de convivencia, 
informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a família. 
 - Grao de discapacidade: achegará o certificado acreditativo do grao de discapacidade recoñecido por un 
órgano que non pertenza á Xunta de Galicia. 
 -   No caso de situación de violencia de xénero no ámbito familiar: documentación acreditativa 
 - Incapacitación xudicial con patria potestade prorrogada ou rehabilitada. Acreditarase coa correspondente 
resolución xudicial. 
 

DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE TEXTO DO CURSO 2016/17 
 

Ao rematar o curso 2018/19, o alumnado beneficiario de libros de texto ou de material reutilizable recibido do 
fondo solidario ou adquirido con  axudas para libros de texto deberá devolvelos ao centro para a súa incorporación ao 

fondo solidario para o curso 2019/20. O prazo máximo para devolvelos será o 21 de xuño de 2019, agás o 

alumnado de ESO que teña algunha materia pendente, que poderá quedarse co libro correspondente ata que se 
examine e, como máximo, ata o 6 de setembro de 2019. 
 

NORMAS ESPECÍFICAS DO FONDO SOLIDARIO 
A data límite para a publicación das listaxes  provisionais de solicitudes admitidas e excluídas no fondo solidario 

en E.Primaria e ESO será o 11 de xullo de 2019. As persoas interesadas poderán reclamar nos 2 días seguintes a 
publicación da listaxe provisional. 

A data limite para a publicación das listaxes definitivas de E.Primaria será o 19 de xullo de 2019 e de E.S.O. o 13 
de setembro de 2019. 
NORMAS ESPECÍFICAS DE XESTIÓN DAS AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR 

As persoas beneficiarias, unha vez que estean en posesión do vale, poderán adquirir os libros de texto e o 
material escolar no establecemento da súa elección.  

No suposto de que se adquiran os libros de texto na libraría do colexio, non se entregaría o VALE, xa que 
quedaría no centro (neste caso, os solicitantes deberán asinar o VALE na primeira reunión cos titores)  
  

Por outra parte, quen desexe mercar os libros na libraría do Centro, poderá reservalos  entregando esta circular 

na Secretaría do Colexio antes do 21 de xuño de 2019. A forma de pago será por cargo en conta en tres 

mensualidades correspondentes a outubro, novembro e decembro. 

NO CASO DE TER DÉBEDAS PENDENTES, NON SE TRAMITARÁ A 
RESERVA DE LIBROS 

NON RECORTAR 
Para calquera dúbida quedamos á súa disposición. 

Monforte, a  23 de maio de 2019. 
    A DIRECCIÓN 
     

Alumno/a:_______________________________________________________         Curso: ______________ 
Nº de conta:  
 

E S                       

 

 MERCA TODOS OS LIBROS (excepto os recibidos do fondo solidario, de ser o caso. Senón merca todos, indicar 
cales) 

 SÓ MERCA A AXENDA E OS LIBROS ELABORADOS POLO CENTRO 
 

 

 

Asdo. Pai/Nai/Tito 


