
ORDE do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o 
procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado 
matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e 
educación especial en centros docentes públicos dependentes desta 
consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21 (código 
de procedemento ED330E). 
 
A Consellería de Cultura, Educación e Universidade realizará unha achega 
complementaria procedente do Fondo de Reserva de Garantía Educativa, para que 
os centros docentes públicos dependentes da consellería e os centros privados 
concertados afronten no curso 2020/21 a cobertura das novas necesidades sanitarias 
derivadas da COVID-19, entre outras, a adquisición de máscaras para o alumnado 
matriculado nos niveis de ensino obrigatorio e educación especial. 
 
As máscaras distribuiranse entre o alumnado incluído no ámbito desta orde 
pertencente a familias cunha renda per cápita igual ou inferior ao limiar de 6.000 €, 
que foi o limiar de referencia no curso 2020/21 para ter dereito á axuda para adquirir 
material escolar (Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no 
fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto 
e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, 
educación secundaria obrigatoria e educación especial (DOG núm. 96, do 9 de 
maio). 
 

Polo tanto, será beneficiario das máscaras, directamente, o alumnado que resultou 
beneficiario das axudas de material escolar e, logo de solicitude e comprobación da 
renda per cápita da unidade familiar, o resto do alumnado que non foi beneficiario 
por diferentes circunstancias, sempre que reúna o requisito. 
 
Artigo 2. Alumnado destinatario 
 
1. Fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar. 
2. Non fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar por diferentes 
circunstancias, pero: 
 a) Pertenza a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €. 
 b) Estea matriculado en educación especial, ou suxeito a tutela ou garda da Xunta 
de Galicia ou teña unha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia 
da renda da unidade familiar. 
 
Artigo 3. Renda per cápita da unidade familiar  
 
1. Para os efectos desta orde, a renda per cápita da unidade familiar é o resultado de 
dividir a renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2018 entre o número de 
membros computables, tendo en conta que computarán por dous os membros que 
acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33 % ou a percepción dunha 
pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente nos graos de total, 
absoluta ou grande invalidez, ou a equivalente de clases pasivas. 



2. A renda da unidade familiar será o resultado de sumar as rendas de cada un dos 
membros computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza, de 
conformidade coa normativa reguladora do imposto sobre a renda das persoas 
físicas. 
3. Nos casos de violencia de xénero non se terán en conta os ingresos do agresor 
para determinar a renda per cápita da unidade familiar. 
 

Artigo 6. Alumnado exento de presentar solicitude  
 
Non terá que presentar solicitude o alumnado que fose beneficiario da 
axuda para adquirir material escolar no curso 2020/21. 
 
Artigo 7. Presentación de solicitudes  
 
1. Deberán presentar solicitude os pais, nais, titores ou representantes legais do 
alumnado que non presentou solicitude de material escolar en tempo e forma ou 
resultou excluída. No caso de alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de 
Galicia, presentará a solicitude a persoa titular da dirección do centro de menores 
ou a persoa coa que conviva en acollemento familiar. 
 

2. A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que 

estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2020/21; se están 
admitidos en centros docentes distintos, presentarase unha solicitude en cada un 
dos centros. 
 

3. As solicitudes deberán presentarse presencialmente no centro 
docente onde estea matriculado o alumno utilizando o formulario 

normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, 
https://sede.xunta.gal 
 

Este formulario de solicitude (anexo I) tamén estará dispoñible:  
a) No centro docente. 
b) No portal educativo, enderezo http://www.edu.xunta.gal 
 
 

Artigo 8. Prazo para presentar solicitudes 
 O prazo para presentar as solicitudes será de diez (10) días hábiles 
contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no 
Diario Oficial de Galicia. ( 6 novembro 2020 ) 
 
Artigo 9. Documentación complementaria  
 
1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte 
documentación: 



 a) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade 
familiar).  
b) Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figuren o alumno e os 
demais membros computables da unidade familiar.  
En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial 
e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor. 
 Excepcionalmente, poderase acreditar o número de membros computables 
utilizando algún dos seguintes medios:  
1º. Certificado ou volante de convivencia.  
2º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a 
familia.  
Nos casos especiais, en que a composición da unidade familiar non se axuste ao 
sinalado no artigo 4.1 desta orde, achegarase un certificado ou volante de 
convivencia en que deberán figurar o/a alumno/a e todos os familiares que convivan 
con el/ela, ou un certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación 
familiar. 
c) Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a ou calquera membro da 
familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.  
d) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito 
familiar, en calquera das formas que enumera o 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 
do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou 
garda da Xunta de Galicia. 
g) Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos 
sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o 
pai e a nai ou o titor ou titores carezan de DNI e 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. 
 2. A documentación complementaria presentarase presencialmente no centro 
docente onde estea matriculado o alumno. 
 
Artigo 10. Comprobación de datos 
 
2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan á consulta, deberán indicalo no 
recadro correspondente habilitado no formulario correspondente e achegar os 
documentos. 

 
Artigo 11. Publicación de actos 
 
De conformidade co establecido no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 
procedemento administrativo común das administracións públicas, daráselle 



publicidade á listaxe provisional e definitiva de solicitudes excluídas, indicando a 
causa de exclusión, e á relación provisional e definitiva de solicitudes concedidas. 
 

Estes actos publicaranse única e exclusivamente no taboleiro de 
anuncios situado no interior do recinto escolar. 

 
Artigo 13. Publicación da listaxe provisional, reclamación e publicación da listaxe 
definitiva 
1. En caso de exclusión na listaxe provisional, as persoas afectadas poderán formular 

reclamación ante o centro docente nos dous (2) días hábiles seguintes 
ao da súa publicación. 
2. Esta reclamación entenderase resolta coa publicación da listaxe 
definitiva. 

 
 
 
 
 


