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Artigo 31. Documentación complementaria (ED550A e ED550B)

1. As persoas interesadas deberán achegar, cando así o requira o centro indicado en 
primeiro lugar, a seguinte documentación:

a) Anexo I-bis ou anexo II-bis (Comprobación de datos dos membros computables da 
unidade familiar e de consentimento da outra persoa proxenitora, titora ou acolledora).

b) Documento acreditativo da representación.

c) Copia do libro de familia ou documento equivalente onde figure o/a alumno/a e os 
demais membros computables da unidade familiar. En caso de separación ou divorcio, 
deberán achegar ademais a sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio 
regulador onde conste a custodia do menor.

d) Certificado de convivencia dos membros computables da unidade familiar, que debe-
rá indicar a data de alta e estar expedido no ano anterior ao inicio do prazo de presentación 
de solicitudes. Se a residencia no domicilio for inferior a 1 ano, deberá, achegar ademais 
escritura de compra, contrato de alugumento ou título que lexitima a ocupación da vivenda, 
así como recibos acreditativos do pagamento de subministracións (auga, luz...).

e) Lugar de traballo. Persoa traballadora por conta allea: contrato de traballo en que 
conste o enderezo do centro de traballo e informe de vida laboral obtido no ano natural do 
procedemento de admisión.

f) Lugar de traballo. Persoa traballadora por conta propia: certificado de alta no censo 
de actividades económicas da AEAT en que conste o enderezo do centro de traballo ou 
licenza de apertura ou actividade do concello, se non está obrigado a estar de alta no dito 
censo.

g) Lugar de traballo. Persoal ao servizo das administracións públicas: certificado da 
unidade de persoal en que conste o enderezo do centro de traballo.

h) Libro de familia ou certificación de parto múltiple.

i) Documentación xustificativa da condición de familia monoparental.

k) Certificado de discapacidade da persoa solicitante ou membro computable da familia 
non expedido pola Administración autonómica.
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l) Documentación xustificativa da condición de vítima de violencia de xénero de acordo 
co artigo 5 da Lei 11/2007, do 7 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral 
da violencia de xénero.

m) Certificado de vítima de terrorismo de acordo coa Lei 29/2011, do 22 de setembro, de 
recoñecemento e protección integral ás vítimas do terrorismo.

n) En bacharelato (primeira solicitude de admisión nesta ensinanza): certificación aca-
démica da nota media do último curso finalizado nun centro privado non concertado de 
Galicia ou en calquera tipo de centro de fóra de Galicia.

ñ) Preferencia por estudos. Matrícula en ensinanzas regradas de música.

o) Preferencia por estudos. Matrícula en ensinanzas regradas de danza.

p) Preferencia por estudos. Matrícula nun programa de alto rendemento deportivo.

q) Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

r) Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento.

s) Certificado de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente 
do concello onde resida a familia, no caso de que as persoas proxenitoras ou titoras care-
zan de DNI ou NIE.

2. A documentación complementaria presentarase presencialmente no centro docente.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que pre-
senten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou 
existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de ma-
neira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que poderá 
requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

3. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, 
deberase indicar o código, o centro docente ou o órgano responsable do procedemento, o 
número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

4. En todo caso, os documentos deberán ser válidos e eficaces no momento da súa pre-
sentación e reflectir a situación persoal e familiar na data de inicio do prazo de presentación 
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de solicitudes, agás a situación económica, que será a do exercicio fiscal anterior en 2 anos 
ao ano natural da solicitude.

Artigo 32. Comprobación de datos (ED550A e ED550B)

1. Para tramitar este procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos 
nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados polas admi-
nistración públicas, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta:

a) DNI ou NIE da persoa solicitante e do resto dos membros computables da unidade 
familiar.

b) DNI ou NIE da persoa representante.

Consultaranse, ademais, os seguintes datos cando a persoa interesada faga constar na 
solicitude que lle é de aplicación a circunstancia que acredita o documento correspondente:

c) Declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas ou certificado tributario 
de imputacións do exercicio fiscal anterior en 2 anos ao ano natural de presentación da 
solicitude.

d) Título de familia numerosa.

e) Certificado de discapacidade da persoa solicitante ou membro computable da unida-
de familiar expedido pola Administración autonómica.

f) Percepción de pensión por incapacidade permanente total, absoluta ou grande invali-
dez ou de pensión de clases pasivas por xubilación ou retiro por incapacidade permanente 
para o servizo ou inutilidade por parte da persoa solicitante ou membro computable da 
unidade familiar.

g) En bacharelato (primeira solicitude de admisión nesta ensinanza): nota media do últi-
mo curso finalizado (3º ou 4º da ESO) nun centro público ou privado concertado de Galicia.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan á consulta, deberán indicalo no 
recadro correspondente habilitado no formulario de solicitude e no de comprobación de 
datos dos membros computables da unidade familiar e consentimento da outra persoa 
proxenitora, titora ou acolledora, e achegar os documentos.
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