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O anexo II MODELO DE AUTODECLARACIÓN, deberá ser entregado á maior brevidade 
no centro escolar (data límite de entrega 04/09/20).  
Non terán que facer a autodeclaración as seguintes familias: 
- O alumnado pertencente a unidades familiares que se atopen en situación 
socioeconómica de exclusión social certificada polos servizos sociais autonómicos ou 
municipais correspondentes. 
- O alumnado que se atope en situación de acollemento residencial ou familiar. 
- O alumnado cun grado de discapacidade declarado igual ou superior ao 33%. 
- O alumnado pertencente a unidades familiares vítimas de terrorismo ou de violencia 
de xénero acreditada documentalmente. 
- O alumnado pertencente a unidades familiares cunha renda familiar anual neta per 
cápita inferior a 7.000 €. 
A efectos do IRPF, existen dúas modalidades de unidade familiar: 
1.- No caso de matrimonio: 
Unidade familiar: integrada polos cónxuxes non separados legalmente e, se os houber: 
a) Fillos menores, con excepción dos que, co consentimento dos pais, vivan 
independentemente destes. 
b) Fillos maiores de idade incapacitados xudicialmente suxeitos á patria potestade 
prorrogada ou rehabilitada. 
2.- En ausencia de matrimonio ou nos casos de separación legal: 
A unidade familiar está integrada polo pai ou pola nai e a totalidade dos fillos que 
convivan co pai ou coa nai e reúnan os supostos a) ou b) do apartado 1. 
Polo tanto: 

- Calquera outra agrupación familiar, distinta das anteriores, non constitúe 
unidade familiar a efectos do IRPF. 

- O número de membros da unidade familiar realizarase atendendo á situación 
existente o día 31 de decembro de 2019. 

- Nas parellas de feito só un dos seus membros (pai ou nai) poden formar unidade 
familiar cos fillos que reúnan os requisitos dos supostos a) ou b) do apartado 1. 
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