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DESTINATARIOS E REQUISITOS PARA AS AXUDA 2020/2021 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR 
 

PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO 

Destinatarios Requisitos 

Alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de 

Educación Primaria. 

Poderá participar todo o alumnado dos cursos mencionados e asignaranse 
os libros de texto por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar. 

• Familias con renda per cápita igual ou inferior a 6.000 € recibirán 6 
libros. 

• Familias con renda per cápita superior a 6000€ e igual ou inferior 
a10.000€ recibirán 4 libros. 

• Resto de familias: Recibirán libros se quedan sobrantes unha 
vezasignados ás familias anteriores. 

• O alumnado que estea en situación de garda ou tutela da Xuntade 

Galicia, o alumnado de EE ou cunha discapacidade igual ou superior 

ao 65% será beneficiario desta axuda con independencia da renda.  

AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO 

Destinatarios Requisitos 

Alumnado de 1º e 2º de 

Educación Primaria. 

Poderán solicitar estas axudas: 

• Familias con renda per cápita igual o u inferior a 6.000€ (recibiránun 
vale de 210€). 

• Familias con renda per cápita superior a 6.000€  e igual ou inferiora 
10.000€ (recibirán un vale de 140€). 

• Resto de familias: non poderán solicitar esta axuda. 

• Para o alumnado matriculado en EE,  ou cunha discapacidade igualou 
superior ao 65 %, a contía das axudas será de 275 €, con 
independencia da renda per cápita da unidade familiar.  

• Para o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta deGalicia, 

o importe da axuda será o maior correspondente ao ensino e curso 

en que estea matriculado, con independencia da renda per cápita da 

unidade familiar.  

AXUDAS PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR 

Destinatarios Requisitos 

Alumnado de calquera curso 
de Educación 

Primaria ou Especial. 

• Só poderán solicitar esta axuda as familias con renda per cápitaigual 
ou inferior a 6.000€ (recibirán un vale de 50€). 

• O alumnado que estea en situación de garda ou tutela da Xuntade 

Galicia, o alumnado de EE ou cunha discapacidade igual ou superior 

ao 65% será beneficiario desta axuda con independencia da renda.  
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ESPECIFICACIÓNS SOBRE A RENDA E MEMBROS COMPUTABLES 

» A renda familiar estará formada pola suma das rendas de cada un dos membros computables. Cando 

presentasen declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas no exercicio fiscal de 2018, sumaranse a 

base impoñible xeral (recadro 435) e a base impoñible do aforro (recadro 460), isto farase con cada declaración 

presentada polos distintos membros. Se non presentaron declaración da renda, teranse en conta os ingresos 

de acordo cos datos tributarios facilitados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.  

* (Se autorizan a consulta de datos non terán que facer este cálculo).  

» A renda per cápita da unidade familiar é o resultado de dividir a renda da unidade familiar do exercicio 

fiscal de 2018 (calculada segundo o punto anterior), entre o número de membros computables.  

   » A situación persoal, familiar e económica será a que corresponda ao 31 de decembro de 2018.  

 

MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR 

a) Os pais non separados legalmente nin divorciados ou, de ser o caso, o titor ou titores doalumnado. 

b) Os/as fillos/as,  persoas en situación de tutela ou acollemento familiar menores de idade, con 

excepción dos/das emancipados/as.  

c) Os/as fillos/as maiores de idade discapacitados/as ou incapacitados/as xudicialmente. 

d) Os/as fillos/as solteiros menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar. 

e) Os proxenitores separados legalmente ou divorciados con custodia compartida forman unha 

unidade familiar cos fillos que teñen en común.  

f) A persoa que, por novo matrimonio, en situación de unión de feito ou en situación de afectividade 

análoga ás anteriores con convivencia, resida no domicilio familiar coa persoa proxenitora do/da alumno/a, 

agás nos casos de custodia compartida.  

Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar entenderase constituída polo pai, a nai e todos os 

descendentes que convivan con eles e que reúnan os requisitos do punto anterior.  

MEMBROS NON COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR 

a) A persoa proxenitora que non conviva co alumnado nos casos de separación legal ou divorcio, agás 

no caso de custodia compartida.  

b) O agresor nos casos de violencia de xénero.  
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DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

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 ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demais 

membros computables da unidade familiar.  

En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio 

regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.  

Excepcionalmente, poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos 

seguintes medios:  

- Certificado ou volante de convivencia (non se considera válido o certificado de 

empadroamento). 

- Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a 

familia.  

c) Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a ou de calquera membro da familia 

recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.  

d) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en 

calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o 

tratamento integral da violencia de xénero. 

f) Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do 

centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.  

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. 

Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia 

electrónica presentada. 

 

Na páxina web do centro poden consultar a Orde completa e descargar o impreso da solicitude: 

https://www.dimaourense.com 

Ourense, 20 de maio de 2020. 

https://www.dimaourense.com/

