
GRATUIDADE LIBROS DE TEXTO: CURSO 2014/2015 

Obxeto da convocatoria e procedemento:(orde do 28 de maio de 2014/DOG 30 DE MAIO DE 2014) 

O obxecto desta orde é convocar axudas para adquisición de libros de texto, materiais curriculares e 
material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, en 
educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos da 
Comunidade Autónoma de Galicia, no curso escolar 2014/2015. 

Lugar de presentación: 

As solicitudes, segundo o anexo I á orde de convocatoria, entregaranse nos centros docentes nos que 
esta o alumno matriculado. 

Prazo de presentación. 

Para o alumnado de educación primaria e educación especial: do 2 de xuño ao 2 de xullo de 2014, 
ambos inclusive. 

Xunto coa solicitude presentaráse orixinal e copia da seguinte documentación co fin de que a persoa 
que a reciba poida verificar a autenticidade da copia e devolva os orixinais. 

Documentación: 

a)Libro de familia no que figuren todos os membros da unidade familiar. 

 No caso de non ter libro de familia, ou sea a situación familiar, a día 31 de decembro de 2012, 
non coincide coa reflectida no libro, terá que presentarse documento ou documentos 
acreditativos. 

b)No caso de discapacidade dalgún dos membros da unidade familiar incluidos na solicitude deberá 
acompañarse documentos que acrediten esta circunstancia a31 de decembro de 2012. 

c)No caso de situación de violencia de xénero no contorno familiar, documentación acreditativa. 

O alumnado de educación especial únicamente deberá presentar a solicitude de axuda, non sendo 

necesario xuntar documentación alguna. 

A documentación que se achegue deberá ter validez no momento da presentación da solicitude. 

O centro educativo poderá requirir das persoas solicitantes, en calquer momento, aclaracións da 

documentación presentada. 

CONTÍA DAS AXUDAS: EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Familias monoparentais: 
Renda per cápita familiar ata 6.000€: 170€. 
Renda per cápita familiar desde 6.000,01 ata 
9.000,00€: 90€ 

Resto de familias: 
Renda per cápita familiar ata 5.400,00€: 170€. 
Renda per cápita familiar desde 5.400,01€ ata 
9.000,00€: 90€. 

RENDA PER CÁPITA FAMILIAR: 

Enténdese por renda per cápita, a renda familiar dividida entre o número de membros da unidade 

computables. A renda familiar obterase por agregación de rendas de cada un dos membros 

computables que obteñan ingresos de calquera natureza, de conformidade coa normativa reguladora 

do imposto sobre a renda das persoas físicas. Os membros da unidade familiar que presentasen 

declaración do imposto sobre a renda do 2012, para os efectos do cálculo da renda familiar sumarán os 

recadros 455(base impoñible xeral) e a 465 (base imposible de aforro) da declaración. 


