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DOCUMENTACIÓN OBRIGATORIA PARA O REPARTO DE MÁSCARAS 

ALUMNADO DE E.P: 

a) ANEXOS I e II, cubertos. No caso de opoñerse á consulta dos datos, ademais deberán achegar os 

seguintes documentos: 

▪ DNI ou NIE de todos os membros computables. 

▪ Declaración do imposto sobre as persoas físicas ou certificado de tributación de 

imputacións do exercicio 2018. 

▪ Certificado do grao de discapacidade. 

▪ Percepción de pensión por incapacidade. 

b) Se o solicitante posúe DNI: 

• Copia do libro de familia ou equivalente onde figuren todos os membros 

computables. 

• Sentenza xudicial e/ou convenio regulador en caso de divorcio. 

Se o solicitante non posúe DNI ou NIE: 

o Copia do libro de familia.  

o Certificado ou volante de convivencia. 

o Informe dos servizos sociais. 

Nos casos especiais, achegar un certificado ou volante de convivencia no que deben figurar o 

alumno/a e todos os membros que convivan con el/ela, ou certificado dos servizos sociais. 

 

c) Certificado do grao de discapacidade. 

 

d) Violencia de xénero (acreditacións do artigo 5 da lei 11/2007 do 27 de xullo, galega para a 

prevención e o tratamento integral da violencia de xénero). 

 

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

 

f) Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou certificado do 

centro de menores. 

 

g) Certificado de convivencia,  volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou órgano 

equivalente do concello, no caso de que o pai/nai ou titores/as legais carezan de DNI ou NIE. 

 

De conformidade co artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común 

das administracións públicas, NON SERÁ NECESARIO ACHEGAR OS DOCUMENTOS QUE XA PRESENTASE A 

PERSOA INTERESADA XUNTO Á SOLICITUDE DE MATERIAL ESCOLAR DO CURSO 2020/21. 

 


