
 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS, AXUDAS PARA A 

ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL 

ESCOLAR 
 

  

Estimadas familias, 

O DOG do 22 de maio de 2017 publica a Orde do 16 de maio de 2017, 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 2017/18. 

 

Esta orde ten unha tripla finalidade, definida no artigo 1º: Regula 

 

a) A participación no fondo solidario de libros de texto do alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de 

educación primaria (EP) e en 1º , 2º,  3º e 4º de educación secundaria obrigatoria (ESO). Cursos en que 

necesariamente se manterán os libros de texto do curso 2016/17. 

 

b) A convocatoria de axudas para adquirir libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º e 

2º de EP, e en educación especial (EE). 

 

c) A convocatoria de axudas para adquirir material escolar destinadas ao alumnado matriculado en EP, 

ESO e EE.  

 

Isto é  un resumo desta disposición, que como sempre, recomendamos ler con atención, especialmente 

nesta convocatoria na que, a través da mesma orde, regúlanse tres tipos de axudas diferentes. 

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO 

 

Composición do fondo  (Disposición Adicional Terceira) 

Todos os centros docentes sostidos con fondos públicos deberán dispoñer dun fondo solidario de libros de 

texto, que estará integrado por:  

 Todos os libros de texto e/ou material reutilizable procedente do fondo solidario ou adquirido coas 

axudas para libros de texto do curso 2016/17, que o alumnado beneficiario está obrigado a devolver.  

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170522/AnuncioG0164-120517-0005_gl.pdf


 Os libros de texto e o material didáctico vixente e útil voluntariamente cedido ao fondo. 

 

Asignación de libros.  (Artigo 2º) 

 

A asignación de libros de texto correspondentes aos cursos 3º, 4º, 5º e 6º de EP, e todos os cursos da 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:  

 Ao alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros: seis (6) libros de texto.  

 Ao alumnado con renda per cápita familiar superior a 5.400 euros e igual ou inferior a 9.000 euros: 

catro (4) libros de texto. 

  Ao alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou 

superior ao 65 %: seis (6) libros con independencia da renda.  

 

O importe máximo para cada libro complementario adquirido será de: 30 euros en EP e 35 euros en ESO. 

 

Para os efectos desta orde, a renda per cápita da unidade familiar calcularase de acordo co procedemento 

sinalado nos artigos 3º e 4º 

 

Obrigas dos beneficiarios 

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 recibido do fondo solidario no curso 2016/17.  



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 2017/18 e devolvelos ao rematar este, en xuño 

ou setembro, segundo o caso.  

 

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

 

Devolución dos libros de texto do curso 2016/2017. Gravación na aplicación.  

Art. 16º 

 

Ao rematar o curso 2016/17, 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 2017/18.  

 

O prazo máximo para devolvelos será o 23 de xuño de 2017, agás para o alumnado de ESO que teña algunha 

materia pendente, que poderá quedarse co libro correspondente ata que se examine e, como máximo, ata 

o 7 de setembro de 2017.  

O centro docente gravará a devolución na aplicación Fondolibros ou Axudaslibros, segundo corresponda, e 

integrará na aplicación Fondolibros a información da aplicación Axudaslibros cando se refira a libros dos 

cursos 2º e 4º da ESO, para coñecer o número total de exemplares dispoñibles e útiles de cada materia  o 3 

de xullo de 2017 (este incluído).  

Os exemplares de ESO que devolva o alumnado despois dos exames de setembro gravaranse na aplicación 

ata o 12 de setembro de 2017 (este incluído).  

 

As aplicacións Fondolibros e Axudaslibros permitirán xerar un documento de «recollida» dos libros de texto 

efectivamente devoltos, que terá a sinatura da persoa titular da dirección, o selo do centro e a sinatura do 

representante legal do alumnado, cando este último así o solicite. 

 

AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO. 1º e 2º de EP e EE 

 

 A contía da axuda para adquirir libros de texto de 1º e 2º de EP, e para alumnado de EE será a 

seguinte, como dispón o apartado 2 do artigo 1º:  

 

a) Para o alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros: 170 euros.  



 

b) Para o alumnado con renda per cápita familiar superior a 5.400 euros e igual ou inferior a 9.000 euros:  

90 euros.  

 

c) 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 250 euros con independencia 

da renda per cápita da unidade familiar 

d) 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 no que estea matriculado, con independencia da renda per cápita da 

unidade familiar.  

Obrigas dos solicitantes 

 Devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto no 

curso 2016/17.  

 

Está excluído da obriga de devolución dos libros de texto e material reutilizable o alumnado 

beneficiario de axuda para adquirir libros de texto de 1º e 2º de EP e o alumnado de EE ou cunha 

discapacidade igual ou superior ao 65 %, sempre que os libros ou o material adquirido non se poidan 

reutilizar  (artigo 5º.1) 

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

matriculado o alumnado.  

 

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

Galicia 

Responsable da concesión 

 

A persoa titular da consellería competente en materia de educación resolverá o procedemento de 

concesión dos fondos destinados a adquirir libros de texto e material 

Xeración e entrega dos vales 

Está regulada no artigo 23º da orde.   

A través da aplicación informática xeraranse os vales sempre que conste que o alumnado está matriculado 

e devolveu os libros o curso pasado, cando proceda. Os vales estarán selados e asinados polo director do 

centro.  



O artigo 24º regula as deficiencias, emendas ou exclusión por superación dos límites de renda.  

O artigo 25º regula a adquisición co vale por parte das familias beneficiarias.  

 

AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR 

 

A contía da axuda para adquirir material escolar destinado a alumnado matriculado en EP e ESO con renda 

per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros será de 50 euros.  

 

O alumnado que estea en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, o alumnado de EE ou cunha 

discapacidade igual ou superior ao 65 % será beneficiario desta axuda con independencia da renda 

 

Obrigas dos solicitantes 

 

- Destinar o importe do vale para material a adquirir o material escolar que necesite.  

 

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

Galicia 

Responsable da concesión 

 

A persoa titular da consellería competente en materia de educación resolverá o procedemento de 

concesión dos fondos destinados a adquirir material escolar 

 

Xeración e entrega dos vales 

 

Está regulada no artigo 23º apartado 2 da orde. A través da aplicación informática xeraranse os vales 

sempre que conste que o alumnado está matriculado e devolveu os libros o curso pasado.  

 

O artigo 24º regula as deficiencias, emendas ou exclusión por superación dos límites de renda.  

O artigo 25º regula a adquisición co vale por parte das familias beneficiarias.   

 

 

 

 



 

 

NORMAS XERAIS DE PROCEDEMENTO. Artigo 9º e ss. 

 

 

Procedemento 

Corresponderá aos centros docentes sostidos con fondos públicos, a través das aplicacións informáticas, 

tramitar as solicitudes de participación e realizar os demais actos de xestión previstos nesta orde.  

 

Presentación de solicitudes. Art. 10º.  

 Poderán presentar solicitudes os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado incluído 

no artigo 1.1. No caso de alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, presentará a 

solicitude a persoa titular da dirección do centro de menores ou a persoa coa que conviva en 

acollemento familiar.  

 

 A solicitude será única para todos os fillos escolarizados no mesmo centro. 

 

 As solicitudes deberán presentarse en soporte papel, presencialmente e preferiblemente no centro 

docente. O formulario normalizado está dispoñible en sede electrónica, e a aplicación informática 

permitiralle aos centros docentes xerar solicitudes unha vez introducidos os datos.  

 

 A solicitude deberá estar asinada polo pai, nai, titor/a ou representante legal do alumnado, e a súa 

presentación implicará que acepta as bases da convocatoria, cumpre os requisitos esixidos 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. 

Prazo para presentar solicitudes. Art. 11º. 

1. O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte da publicación desta orde no Diario 

Oficial de Galicia e rematará o día 23 de xuño de 2017 (este incluído).  

 



2. O alumnado que se incorpore a un centro docente sostido con fondos públicos procedente de fóra de 

Galicia ou dun centro situado en Galicia pero non sostido con fondos públicos, ou o alumnado que pase a 

estar en situación de garda ou tutela da Xunta poderá presentar a solicitude no prazo dun (1) mes contado 

a partir do día seguinte á formalización da matrícula. Non se poderán presentar solicitudes despois do 31 de 

marzo de 2018.  

 

3. O alumnado que repita 4º da ESO no curso 2016/17, e aquel que non obtivese praza na FPB e formalice 

matrícula no curso da ESO que lle corresponda, cando non tivese presentado solicitude de axuda para 

adquirir libros de texto e material escolar no prazo indicado, tamén poderá presentala no prazo dun (1) mes 

desde a formalización da matrícula. 

 

Os modelos de solicitude incluirán autorizacións expresas ao órgano xestor para realizar as comprobacións 

oportunas que acrediten a veracidade dos datos. No caso de que non se autorice o órgano xestor para 

realizar esta operación, deberán achegarse os documentos comprobantes dos datos  (Artigo 12º) 

 

Documentación 

 

Está regulada no artigo 13º, que desenvolve polo miúdo este apartado 

 

ALUMNADO DE EP e ESO 

Acreditarán a documentación acreditativa das seguintes circunstancias, que son: 

 

- Identidade 

- Membros computables da unidade familiar 

- Custodia (nos casos de ruptura familiar) 

- Grao de discapacidade 

- Renda familiar 

- Violencia de xénero 

 

ALUMNADO DE E Especial 

- Identidade dos solicitantes 

 

ALUMNADO CON DISCAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO 65% 

- Identidade 

- Grao de discapacidade 



ALUMNADO TUTULADO POLA XUNTA 

- Identidade 

- Resolución administrativa ou xudicial xustificativa do acollemento 

 

Lembramos que algunhas destas circunstancias (como por exemplo a identidade) só serán acreditadas 

documentalmente cando non se autorice a consulta telemática. 

 

 Remitímonos ao contido deste artigo. 

 

Presentación da documentación 

 

No centro docente. 

 

Achegaranse fotocopias e os respectivos orixinais, para que a persoa que a reciba verifique a súa 

autenticidade. 

 

Os documentos deberán ser válidos e eficaces no momento da súa presentación, e reflectirán a situación 

económica,persoal e familiar en 31 de decembro de 2015, agás no suposto de violencia de xénero. 

 

Xestión de solicitudes de libros de texto e material escolar 

 

Realizarase, a través da aplicación Fondolibros, da forma establecida no artigo 17º: 

 

a) O centro gravará as solicitudes, recuperando a información da matrícula no XADE, e completará e 

actualizará a información. 

 

b) A persoa titular da dirección do centro validará as solicitudes que estean correctamente cubertas, 

acompañadas da documentación completa ou da autorización para a consulta electrónica. 

 

c) A aplicación Fondolibros comprobará a renda das solicitudes validadas, cando se autorizase o 

acceso telemático, ou o persoal comprobará os ingresos e gravará os resultados cando se achegue a 

documentación en papel 

 



d) As solicitudes do alumnado que devolvese os libros pasarán ao estado de admitidas, ou de ser o 

caso, excluídas, indicando a causa de exclusión. O alumnado de ESO con algunha materia suspensa 

estará “admitido pendente de matrícula”. 

 

e) A concesión ou denegación axustarase aos requisitos específicos fixados nesta convocatoria. 

 

 

NORMAS ESPECÍFICAS DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO. Art. 19º 

TRÁMITES 

a) O centro docente gravará na aplicación Fondolibros as solicitudes de participación e a emenda das 

deficiencias nestas ou na documentación preceptiva.  

 

b) A continuación, cada centro xerará para cada curso:  

1º. A listaxe provisional de solicitudes admitidas.  

2º. A listaxe provisional de solicitudes excluídas, indicando a causa. 

 

c) As persoas interesadas poderán reclamar nos dous (2) días seguintes á publicación da listaxe 

provisional; o centro deberá resolver e gravar as reclamacións na aplicación Fondolibros. 

 

d) Publicarase a relación definitiva de solicitudes admitidas, cos libros designados. 

 

PRAZOS 

Os prazos para os actos de xestión indicados PODERÁ FIXALOS O CENTRO DOCENTE en función das súas 

necesidades, e deberá publicalos no taboleiro de anuncios e/ou páxina web. 

 

De non facelo así, os prazos límite están fixados no artigo 19º da orde: 

 

Gravación solicitudes e emendas  7 xullo 2017 

Publicación listaxes provisionais 14 xullo 2017 

Gravación resultado reclamacións 19 xullo 2017 

Publicar listaxes definitivas EP (3º a 6º) 21 xullo 2017 

Publicar listaxes definitivas ESO (1ºa 4º) 15 setembro 2017 

 



 

Adquisición polo centro de libros complementarios para o Fondo. 

 

Unha vez esgotados os libros de textos dispoñibles no fondo solidario do centro, se algún alumno ou 

alumna queda sen os libros indicados no artigo 2.1 desta orde, o centro docente adquirirá os libros 

complementarios necesarios para acadar este número mínimo garantido. 

 

Entrega dos libros do fondo do curso 2017/2018. Art. 22º. 

1. En EP (3º, 4º, 5º e 6º), o centro poderá entregar os libros de texto asignados a cada alumno/a o día que 

publique a súa listaxe definitiva ou o día seguinte; tamén poderá pospoñer a entrega ata o inicio do curso.  

2. En ESO (todos os cursos) o centro entregará os libros a partir do 15 de setembro de 2017, e, en todo caso, 

antes do 29 de setembro. 

3. En ambos os casos, no momento da entrega dos libros de texto, o centro docente xerará a través da 

aplicación informática Fondolibros un documento de «entrega», que terá a sinatura da persoa titular da 

dirección, o selo do centro e a sinatura do representante legal do alumnado, ao cal se lle entregará unha 

copia. 

OUTROS ASPECTOS DA ORDE A TER EN CONTA 

 

 

1. OBRIGA DE MANTEMENTO DOS LIBROS DE TEXTO  

 

Regulada especificamente no artigo 1º.1 a). Os centros manterán NECESARIAMENTE os libros de texto do 

curso 2016/2017. 

 

2. TRASLADO DE ALUMNADO 

 

A xestión do alumnado beneficiario do fondo de libros está regulada no artigo 20º da orde. A xestión de 

vales do alumnado trasladado está regulada no artigo 26º.  

 

3. PRAZO LÍMITE PARA UTILIZAR OS VALES. Art. 29º. 

 

As persoas beneficiarias deberán usar os vales antes do 6 de abril de 2018 



 

4. ALUMNADO CON DISCAPACIDADE OU CON NEAE EN CURSOS DE USO DO FONDO 

 

Cando o alumnado con discapacidade igual ou superior ao 65% matriculado a xuízo do centro docente, non 

poida usar os libros de texto do curso en que estea matriculado e non existan libros adecuados no fondo 

solidario do centro, recibirá a axuda establecida no artigo 2º.2 b) desta orde, e poderá adquirir libros 

doutros cursos ou material didáctico e complementario específico que o centro docente determine en cada 

caso. 

 

O centro docente poderá adoptar as medidas necesarias para que o alumnado con necesidades específicas 

de apoio educativo poida dispoñer de material específico (adaptado ou elaborado polo centro), no suposto 

de que os libros de texto non se axusten ás súas necesidades educativas. 

 

5. COMPATIBILIDADE DAS AXUDAS 

 

Segundo establece o artigo 6º, estas axudas son compatibles con calquera outra para a mesma finalidade 

doutra ou outras entidades públicas ou privadas. 

 

6. RENDA PER CÁPITA E MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR 

 

Os artigos 3º e 4º regulan, para os efectos desta orde, o cálculo da renda per cápita da unidade familiar, así 

como o cómputo dos membros da unidade familiar. 

 

 

Reciban un cordial saúdo, 

 

Juan J. Vivero 

Director 

 

 


