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CRITERIOS DE BAREMACIÓN DAS SOLICITUDES ADMISIÓN 

CURSO 2020/2021 

 

 Irmáns matriculados no centro:  
Copia completa do Libro de Familia. Só se teñen en conta os irmáns que 

segan escolarizados no centro ou no IES Sanxillao no curso 2020/2021. 

1 irmán: 8 puntos 

Seguintes: 2 puntos por cada un 

 Proximidade do centro escolar ao domicilio familiar: 

Certificado de empadroamento. Ten que estar expedido no ano 2020 e teñen 

que figurar todos o membros da unidade familiar que convivan no domicilio co 

neno. 

A data de alta no domicilio deberá ter unha antigüidade mínima de 1 ano 

respecto ao inicio do procedemento de admisión, agás circunstancias 

debidamente acreditadas. 

O domicilio fiscal dos interesados será consultado automaticamente. No caso de 

que os interesados se opoñan á consulta automática terán que achegar 

documento que acredite o domicilio fiscal. 

De non coincidir o domicilio familiar e o fiscal deberán presentar 

documentación complementaria (art. 22.4 da Orde do 12 de marzo de 2013: 

escritura compra, contrato aluguer, alta e recibos luz, auga, gas). 

Zona influencia: 6 puntos 

Zona limítrofe: 3 puntos 

 Proximidade do centro ao lugar de traballo (non acumulable co 

domicilio familiar): 

Traballador por conta allea: Documento expedido polo empresario cunha copia 

do contrato de traballo. 

Traballador por conta propia: Alta ante a Axencia Estatal da Admón. Tributaria 

e modificación posteriores e altas ante a T.X da Seguridade Social. 

Traballador da Admón.: certificación da xefatura de persoal correspondente. 

Zona influencia: 4 puntos 

Zona limítrofe: 2 puntos 

 Renda da unidade familiar: 

No caso de que os interesados se opoñan á consulta automática deberán achegar 

os documentos que acrediten a renda. 

Exercicio fiscal anterior en dous anos ao ano natural no que se presenta a 

solicitude de admisión, é dicir, a renda do exercicio fiscal 2018. 

Sumar as casiñas da base impoñible xeral e da base impoñible do aforro 

(435+460) e dividir o resultado entre o nº de membros da unidade familiar. 

IPREM 2018: 6454,03 € 
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Unidade familiar: cónxuxes no separados legalmente e parellas de feito 

inscrita no Rexistro de parellas de feito xunta+ fillos menores ou maiores 

incapacitados. 

No caso de nulidade, separación ou divorcio a unidade familiar composta por 

pai ou nai máis os fillos menores que convivan. No caso de custodia compartida, 

entenderase como renda da unidade familiar a das persoas que convivan no 

domicilio familiar indicado na solicitude. 

Se renda inferior a 0,5 do IPREM: 3 puntos 

Se renda entre 0,5 e inferior a 0,75 IPREM: 2 puntos 

Se renda igual o máis de 0,75 IPREM e inferior a IPREM: 1 punto 

 Familia numerosa (antes remate prazo de solicitude) 

No caso de que os interesados se opoñan á consulta automática deberán achegar 

copia do título oficial en vigor ou carné familiar galego expedido pola 

Consellería de Traballo e Benestar, ou copia da solicitude de recoñecemento ou 

renovación. 

Numerosa especial: 3 puntos 

Numerosa xeral: 2 puntos 

 Familia monoparental (antes remate prazo de solicitude) 

Certificado da D.X de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da 

Consellería de Política Social. 

Art. 13 Lei 3/2011, de 30 de xuño: Para os efectos desta lei, enténdese por 

familia monoparental o núcleo familiar composto por un único proxenitor ou 

proxenitora que non conviva con outra persoa coa que manteña unha relación 

análoga á conxugal e os fillos ou as fillas menores ao seu cargo, sempre que o 

outro proxenitor ou proxenitora non contribúa economicamente ao seu sustento 

2 puntos 

 Discapacidade (Igual ou superior ao 33 % do alumn@, dos pais ou irmáns) 

(antes remate prazo de solicitude) 
No caso de que os interesados se opoñan á consulta automática deberán achegar 

certificado do grao de minusvalía expedido pola Consellería de Traballo e 

Benestar ou outra admón. competente. 

Discapacidade alumno: 4 puntos 

Discapacidade pais: 3 puntos 

Discapacidade irmáns: 1 punto 

 


