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Segunda convocatoria de axudas para adquirir material escolar destinada ao alumnado 

que non puidese acollerse ás axudas reguladas pola Orde do 25 de agosto de 2015, e a 

aquel que, tendo solicitada a axuda, resultase excluído por unha causa emendable. 

 
ORDE do 6 de novembro de 2015 pola que se convocan axudas para a adquisición de 
material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación 
secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o 
curso escolar 2015/16.. (DOG do martes día 10 de novembro). 
 
Lugar e prazo de presentación de solicitudes  
 
1. As axudas serán solicitadas polos pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado. 
Presentarase unha solicitude por cada alumno ou alumna matriculados, de xeito que, se un 
solicitante ten varios fillos ou fillas matriculados nas ensinanzas obxecto da convocatoria, xa 
sexa no mesmo ou en distinto centro, deberá presentar unha solicitude para cada un deles.  
 
2. As solicitudes (anexo I) deberán presentarse en soporte papel, preferentemente no centro 
en que estea matriculado o alumno ou alumna, ou en calquera dos lugares e rexistros 
establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das 
administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario 
normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es .  
 
3. O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir do día 
seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. 
 
 Os formularios de solicitude poderán obterse na guía de procedementos e servizos no 
enderezo https://sede.xunta.es , nas xefaturas territoriais da Consellería de Cultura, Educación 
e Ordenación Universitaria e tamén se poderán descargar en formato PDF do portal educativo 
no enderezo electrónico http://www.edu.xunta.es 
 
 As persoas solicitantes que resultaron excluídas na anterior convocatoria de 

axudas para a adquisición de material escolar por algunha causa emendable, ademais 

da solicitude, só terán que achegar a documentación necesaria para emendar a 

deficiencia. 


