
 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO 

AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR 

CURSO ESCOLAR 2022/23 
Estimadas familias: 

O 18 de maio publicouse no DOG a seguinte orde: ORDE do 29 de abril de 2022 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 destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, 
educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos 
públicos para o curso escolar 2022/23 (códigos de procedemento ED330B, ED330G e ED330H). 
 

Deixámosvos a información máis relevante sobre a mesma: 

Destinatarios:  
 Fondo solidario de libros de texto: alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de EP e en 

1º, 2º, 3º e 4º da ESO. 
- En 3º e 5º de EP e 1º e 3º da ESO permitirase a substitucion dos libros de texto 

para a adaptación dos curriculos que establece a Lei organica 3/2020, do 29 de 

decembro, de modificación da Lei organica de educación (LOMLOE). 

- En 4º e 6º de EP e 2º e 4º da ESO manteranse os libros de texto do curso 

2021/2022. 

 Axudas para adquirir libros de texto: alumnado matriculado en 1º e 2º de EP e en 
educacion especial (EE); asi como as axudas que pode recibir o alumnado incluido na 
disposicion adicional primeira (discapacidade ≥ 65%) e na disposicion adicional segunda 
(necesidades especificas de apoio educativo –NEAE-), circunstancia que fara constar o 
centro na solicitude. 

 Axudas para adquirir material escolar: alumnado matriculado en EP, ESO e EE. 

 
 

Presentación de solicitudes 
1. Poderán presentar solicitudes de participación do fondo solidario de libros de texto e axudas para 

adquirir libros de texto e material escolar (ED330B) os pais, as nais, os titores ou representantes legais do 

alumnado incluído no artigo 1.2. 

2.  A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no 

mesmo centro docente para o curso 2022/23, e nela especificarase o nivel de estudos que espera realizar 

cada un deles no citado curso. 

3. As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado 

(ED330B-anexos I e II) dispoñible na aplicación fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a 

través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal  

Opcionalmente, poderá presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera 

dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. 

Para entregar a documentación é necesario pedir cita previa con administración. 

4. O formulario de solicitude tamén estará dispoñible nos centros educativos e na sede electrónica 

da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal 

5.  A solicitude deberá estar asinada polo pai, pola nai, polo/a titor/a ou representante legal do 

alumnado, e a súa presentación implicará que acepta as bases da convocatoria, cumpre os requisitos 

exixidos nela e que son certos os datos indicados na solicitude; así mesmo, que se compromete a 

conservar en bo estado e a devolver ao finalizar o curso os libros de texto e o material reutilizable recibidos 

do fondo solidario ou adquiridos coa axuda para libros de texto. 

 

https://www.edu.xunta.es/fondolibros
https://sede.xunta.gal/


 
 

 

Prazo para presentar solicitudes e listaxes: 
 O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde 

no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 22 de xuño de 2022 (este incluído). 

 Publicacións das listaxes provisionais: o 11 de xullo de 2022. 

 Publicacións das listaxes definitivas: o 22 de xullo de 2022. 

 

Documentación a presentar: 

ANEXO I debidamente cuberto. (ENLACE) 
 
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA: 
Para o alumnado de EP e ESO 
a) Anexo II para a comprobacion dos membros computables da unidade familiar. (ENLACE) 
*Se a persoa solicitante e/ou os membros computables se oponan a esta consulta, deberan 
indicalo no cadro correspondente, ademais de achegar os documentos xustificativos: 

• DNI ou NIE 
• Certificado do grao de discapacidade reconecido pola Xunta de Galicia 
• Percepcion de pension por incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez, 
ou de pension de clases pasivas por xubilacion ou retiro por incapacidade permanente 
para o servizo ou inutilidade (equivalente a unha discapacidade igual ao 33%) 

*Para a declaracion do imposto sobre as persoas fisicas ou, a falta deste, o certificado 
deatributacion de imputacions do exercicio 2019 sera necesario o consentimento expreso. No 
caso de non autorizar a consulta deberan achegar os documentos xustificativos. 
 
b) Se o solicitante posue DNI ou NIE: 

▪ Copia do libro de familia ou equivalente onde figuren todos os membros computables. 
▪ En caso de separacion ou divorcio, ademais deberan achegar a sentenza xudicial e/ou 
convenio regulador onde conste a atribucion da custodia do/a menor. 
Excepcionalmente, no caso de que o solicitante careza de DNI ou NIE, poderase acreditar 
o numero de membros computables utilizando algun dos seguintes medios: 

◦ Copia do libro de familia ou equivalente onde figuren todos os membros 
computables. 
◦ Certificado ou volante de convivencia. 
◦ Informe dos servizos sociais ou do organo equivalente do concello onde resida 
a familia. 

Nos casos especiais, en que a composicion da unidade familiar non se axuste ao sinalado no 
artigo 4.1 desta orde, achegarase un certificado ou volante de convivencia no que deberan 
figurar o/a alumno/a e todos os familiares que convivan con el/ela, ou un certificado dos servizos 
sociais do concello que acredite a situacion familiar. 
 
c) Certificado acreditativo do grao de discapacidade, se fose o caso, reconecido por un organo 
que non pertenza á Xunta de Galicia. 
 
d) Violencia de xenero: Acreditarase en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 
11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevencion e o tratamento integral da violencia de 
xenero. 
 
e) Resolucion xudicial de incapacitacion con patria potestade prorrogada ou rehabilitada, no 
caso que corresponda. 
 

https://sede.xunta.gal/doc-invia/rest/anexos/21657532
https://sede.xunta.gal/doc-invia/rest/anexos/21657531


 
 
 
 
f) Resolucion administrativa ou xudicial acreditativa da situacion de acollemento ou certificado 
do centro de menores para o alumnado en situacion de tutela ou garda da Xunta de Galicia. 
 
g) Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do 
organo equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor e 
titores carezan de DNI e NIE. 
 
 

Asignación de libros e contía das axudas  

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

 a) Ao alumnado que participe no fondo solidario, por orde inversa á renda per cápita da unidade 
familiar, ata que se esgoten as existencias. 

 b) Terá preferencia para esta adxudicación o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta 
de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda.  

Esgotados os libros dispoñibles no fondo solidario, o centro docente adquirirá os libros de texto 
complementarios que sexan necesarios para garantir: 

a. Ao alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: seis (6) libros 
de texto.  

b. Ao alumnado con renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 
10.000 €: catro (4) libros de texto.  

c. Ao alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha 
discapacidade igual ou superior ao 65 %: seis (6) libros de texto, con independencia da 
renda. 

2. A contía das axudas para adquirir libros de texto será: 

a) Para o alumnado de 1º e 2º de EP: 1º. Renda per cápita familiar igual ou inferior a 
6.000 €: 210 €. 2º. Renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 
10.000 €: 140 €. 

b) Para o alumnado matriculado en EE, en centros específicos ou en unidades de EE de 
centros ordinarios, ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, a contía das 
axudas será de 275 € con independencia da renda per cápita da unidade familiar. 

c) Para o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, 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.  

d) Para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, a que se refire a 
disposición adicional segunda desta orde: 

 Alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de EP: 

 1º. Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: 210 €. 

 2º. Renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: 140 €. 

 

 



 
 

 

 Alumnado de ESO:  

1º. Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €  240 €. 

2º. Renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €  160 €.  

3. A contía da axuda para adquirir material escolar destinado a alumnado matriculado en EP e 
en ESO con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 € será de 50 €. 

Devolución dos libros de texto do curso 2021/22  

Ao rematar o curso 2021/22, o alumnado beneficiario de libros de texto ou do material 

substitutivo dos libros cando sexa reutilizable, tanto se o recibiron do fondo solidario como se o 

adquiriron coa axuda para libros de texto, deberá devolvelo ao centro para a súa incorporación 

ao fondo solidario para o curso 2022/23. O prazo máximo para devolvelos será o 22 de xuño de 

2022. 

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: 

1. Devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros de 
texto ou recibido do fondo solidario no curso 2021/22. 

A falta de devolución dos libros de texto será causa de exclusión da participación no fondo 
solidario e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2022/23. 

2. 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 2022/23 e devolvelos 
ao rematar este no mes de xuño. 

3. Destinar o importe do vale para libros a adquirir, única e exclusivamente, os libros de 
texto que indique o centro en que estea matriculado o alumnado. 

4. Destinar o importe do vale para material, única e exclusivamente, a adquirir o material 
escolar que necesite. 

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

Renda per cápita da unidade familiar 
 1. 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 2020 entre o número de membros computables, 

tendo en conta que computarán por dous os membros que acrediten unha discapacidade igual 

ou superior ao 33 % ou a percepción dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade 

permanente nos graos de total, absoluta ou grande invalidez, ou a equivalente de clases pasivas. 

 2. A renda da unidade familiar será o resultado de sumar as rendas de cada un dos membros 

computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza, de conformidade coa 

normativa reguladora do imposto sobre a renda das persoas físicas. Cando se presentase 

declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas no exercicio fiscal 2020, sumaranse a 

base impoñible xeral (recadro 435) e a base impoñible do aforro (recadro 460); cando non se 

presentase, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados pola Axencia 

Estatal de Administración Tributaria.  

3. Nos casos de violencia de xénero, cando o agresor forme parte da unidade familiar, non se 

terán en conta os ingresos deste para determinar a renda per cápita da unidade familiar.  



 
 

 

Membros computables da unidade familiar  

1. Para os efectos desta orde, terán a consideración de membros computables da unidade 

familiar:  

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

do alumnado. 

b) Os/as fillos/as menores de idade con excepción dos emancipados. Terán a mesma 

consideración que os/as fillos/as as persoas en situación de tutela ou acollemento 

familiar ou preadoptivo legalmente constituído 

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

sempre que estean suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.  

d) Os/as fillos/as solteiros/as 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. 

 2. 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.  

3. Non terá a consideración de membro computable:  

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.  

4. En todo caso, terase en conta a situación persoal e a composición da unidade familiar a 31 de 

decembro de 2020, agás cando unha sentenza de separación ou divorcio posterior a esa data 

atribúa a custodia a un dos proxenitores e nos casos de violencia de xénero, caso en que se 

aplicará o disposto na lexislación específica. 

 

Para máis información, podedes consultar o DOG da puiblicación (ENLACE) 

 

Un saúdo. 

 

Dirección e secretaría do centro 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220518/AnuncioG0598-020522-0001_es.pdf

