
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR XUNTO COA SOLICITUDE: 

 

 Xunto coa solicitude presentarase copia da seguinte documentación: 

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

Só no caso de non ter libro de familia ou se a situación familiar, no día 
31 de decembro de 2015, non coincide coa reflectida no libro, terá que 
presentarse documento ou documentos acreditativos do número de 
membros da unidade familiar, tales como: 

 Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio 
regulador onde conste a custodia do/da menor. 

 Certificado ou volante de convivencia. 

 Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello 
de residencia que acredite a situación familiar. 

b)  Certificado do grao de discapacidade de calquera membro da familia 
recoñecido por un  órgano que non pertenza á Xunta de Galicia. 

c)  No caso de situación de violencia de xénero no ámbito familiar:   
documentación acreditativa. 

 
d)  A incapacitación xudicial con patria potestade prorrogada ou 

rehabilitada   acreditarase coa  correspondente resolución xudicial. 

O alumnado cunha discapacidade igual ou superior ao 65 % só ten que 
presentar a certificación emitida polo órgano competente do grao de 
discapacidade, xunto coa solicitude da axuda. 

 
O alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia: copia da 
resolución administrativa ou xudicial xustificativa do acollemento ou do 
certificado do centro de menores. 

A documentación que se achegue deberá ter validez no momento da 
presentación da solicitude e reflectir a situación persoal, familiar e económica 
a 31 de decembro de 2015. 

O centro educativo poderá requirir das persoas solicitantes, en calquera 
momento, aclaración sobre a  documentación presentada. 



Artigo 4. Membros computables  da unidade familiar 

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

 Os pais non separados legalmente nin divorciados ou, de ser o caso, 
o titor ou titores do alumnado. 

 Os fillos ou fillas menores de idade, con excepción dos emancipados. 

 Os fillos ou fillas maiores de idade con discapacidade física, psíquica 
ou sensorial ou incapacitados xudicialmente, suxeitos á patria 
potestade prorrogada ou rehabilitada. 

 Os fillos ou fillas solteiros menores de 25 anos e que convivan no 
domicilio familiar. 

 Os proxenitores separados legalmente ou divorciados con custodia 
compartida forman unha unidade familiar cos fillos que teñen en 
común. 

 A persoa que, por novo matrimonio ou por convivencia en situación 
de unión de feito ou análoga, viva no domicilio familiar coa persoa 
proxenitora do/da alumno/a. 

2.  Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar entenderase 
constituída polo pai, a nai e todos os descendente que convivan con 
eles, e que reúnan os requisitos  do punto anterior. 

3.     Non terá a consideración de membro computable: 

 A persoa proxenitora que non conviva co alumnado nos casos de 
separación legal   ou  divorcio, agás no caso de custodia compartida. 

 O agresor nos casos de violencia de xénero. 

4.   En todo caso, terase en conta a situación persoal e a composición da 
unidade familiar en  31 de decembro de 2015, agás no relativo á 
violencia de xénero que se aplicará o  disposto na lexislación específica. 

 

 


