INFORMACIÓN FONDO SOLIDARIO E AXUDAS PARA MATERIAL
ESCOLAR. CURSO 2021/22
Orde do 6 de maio de 2021 (DOG do 20 de maio de 2021) pola que se regula a participación no fondo
solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar para o
curso académico 2021/22.

Prazo de solicitude: do 21/05/2021 ao 22/06/2021 ambos incluídos.
1- As solicitudes poderán presentarse presencialmente no centro docente e tamén, preferentemente,
por vía electrónica segundo o establecido no artigo 10 da orde.
2- Presentarase unha ÚNICA solicitude para todos os fillos (ou tutelados) admitidos no mesmo centro
para o curso 2021/22, agás que se faga por vía electrónica, xa que entón deberá presentarse unha
por cada fillo/a.
3- O alumnado que repita 4º de ESO ou aquel que non obteña praza en formación profesional básica
no curso 2021/22 e se matricule na ESO, poderán presentar a solicitude no prazo dun mes dende o
día seguinte á formalización da matrícula.

Documentación (debe estar en vigor e acreditar a situación a 31/12/2019)
1- Anexo II (incluído no impreso de solicitude, páxinas 3 e 4). Este anexo deberá ser ASINADO POR
TODOS OS MEMBROS COMPUTABLES da unidade familiar (se son menores asinarán os pais ou
os titores).
2- Libro de familia onde figuren todos os membros computables. En caso de separación ou divorcio,
deberán achegar ademais, a sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador.
3- Se na solicitude se indica algunha situación distinta (discapacidade, tutela, violencia de xénero, ...)
deberase achegar a documentación xustificativa.

Beneficiarios:
1- Fondo solidario: a asignación dos libros dispoñibles farase así:
a. Orde inversa á renda per cápita da unidade familiar ata esgotar as existencias.
b. Terá preferencia o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha
discapacidade igual ou superior ao 65%.
c.

Esgotados os libros dispoñibles, o centro adquirirá os libros necesarios para garantir ao
alumnado:
i. Con renda per cápita* familiar igual ou inferior a 6.000€: 6 libros
ii. Con renda per cápita familiar entre 6.000€ e 10.000€: 4 libros
iii. Mencionado no apartado b: 6 libros con independencia da renda

2- Axudas para material escolar: para o alumnado con renda per cápita igual ou inferior a 6.000€: 50€
*Renda per cápita = renda da unidade familiar do exercicio 2019 (sumar recadros 435 e 460) / nº membros
computables (computarán por dous os membros que acrediten discapacidade). Se non se presentou

declaración, computarán os datos tributarios existentes na AEAT. No caso de violencia de xénero non
computarán os ingresos do agresor.

Membros computables da unidade familiar (situación a 31/12/2019)
-

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

-

Os fillos menores de idade con excepción dos emancipados.

-

Os fillos maiores de idade discapacitados ou incapacitados xudicialmente.

-

Os fillos solteiros menores de 25 anos que convivan no domicilio familiar.

-

Os proxenitores separados legalmente ou divorciados cando haxa custodia compartida.

-

A persoa que, por novo matrimonio ou por convivencia en situación de unión de feito ou análoga,
viva no domicilio familiar co persoa proxenitora do alumno, 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 reúnan os requisitos anteriores.

Listas de admitidos e excluídos (publicaranse única e exclusivamente no taboleiro do
centro)
Listas provisionais: 9 de xullo de 2021
Prazo de reclamación: 10 e 11 de xullo de 2021
Listas definitivas: 15 de setembro de 2021

Entrega de vales de material
Entregaránselles aos alumnos unha vez comezado o curso académico 2021/22.

