
 

 
 

                                                             

                                                    CRITERIOS DE ADMISIÓN  
                               E  DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA 
                                                   O desempate realizarase na mesma orde dos actuáis criterios 
 

CRITERIO PUNTOS DOCUMENTACIÓN CONSULTA AUTOMATIZADA 

1 EXISTENCIA DE IRMÁS/ÁNS MATRICULADAS/OS NO CENTRO 

 a Por unha irmá ou irmán matriculado no centro 8 Copia completa do libro ou libros de familia  

 b Polo segundo e seguintes irmáns 2 c/u 

 c Xemelgos, sempre que aleguen domicilio na área 
de influencia 

8 

2 NAI, PAI, TITOR QUE TRABALLE NO CENTRO 3 Certificación da dirección do propio centro  

3 PROXIMIDADE DO CENTRO EDUCATIVO (excluintes) 

 a Proximidade do domicilio familiar  
 
 
← CONSULTA AUTOMATIZADA 

  1 Se se atopa na área de influencia do centro 6 Certificado de empadroamento  expedido polo 
concello no presente ano. Antigüidade mínima dun ano.  
 +  Coincidencia do domicilio fiscal e familiar 
En caso de non coincidencia, engadir: 
Copia da escritura de compravenda ou doazón, 
contrato de aluguer. 
Contrato de alta de recibos actualizados de 
subministración (auga, luz, gas) a nome do solicitante 
da praza. 

  2 Se se atopa nas áreas limítrofes á área de 
influencia do centro 

3 

 b Proximidade do lugar de traballo 

  1 Situado na área de influencia do centro 4 Traballadores por conta allea: certificado expedido 
para o efecto polo empregador xunto cunha copia do 
contrato de traballo.  
Traballadores/as por conta propia, alta censual inicial 
ante a Axencia Estatal de Administración Tributaria, 
con todas as posibles modificacións posteriores, e alta 
na Tesourería Xeral da Seguridade Social no réxime 
correspondente.  
Persoal ao servizo das Admon. públicas certificación 
expedida pola xefatura de persoal. 

  2 Situado nas áreas limítrofes á área de 
influencia. 

2 

4 RENDA ANUAL PER CÁPITA DA UNIDADE FAMILIAR 

  Tendo en conta a declaración da renda do ano 
2017, sinalar na solicitude a cantidade que resulte 
da SUMA da casiña 415 (base impoñible xeral) e 
435 (base impoñible do aforro) DIVIDIDA entre o 
número de membros da unidade familiar referido 
ao día 28 de febreiro de 2019.  IPREM 2017: 
6454,03€. 

3 Resultado inferior                                                < 3227,01€ CONSULTA AUTOMATIZADA 

2 Resultado entre                            ≥ 3227,01€ e <4840,52€ 

1 Resultado entre                             ≥4840,52€ e <6454,03€ 

0 Resultado igual ou superior a                             >6454,03€ 

5 CONDICIÓN DE FAMILIA NUMEROSA 

 a Familia numerosa de categoría especial 3  CONSULTA AUTOMATIZADA ou 
SI DENEGACIÓN DA CONSULTA:  
Fotocopia compulsada do título 
oficial en vigor ou do carné 
familiar galego expedidos pola 
Consellería de Traballo e 
Benestar.  

 b Familia numerosa de categoría xeral  2 

6 CONDICIÓN DE FAMILIA MONOPARENTAL 2 Certificación de recoñecemento da Dirección Xeral de 
Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da 
Consellería de Política Social da Xunta de Galicia ou pola 
autoridade competente doutras administracións 
públicas. 

 

7 CONCORRENCIA DE DISCAPACIDADE (igual ou superior ao 33%) 

 a Discapacidade da alumna ou alumno 4  CONSULTA AUTOMATIZADA ou 
SI DENEGACIÓN DA CONSULTA: 
Certificación do grao de 
minusvalía expedida pola 
Consellería de Traballo e 
Benestar ou, se é o caso, do 
órgano competente doutras 
administración públicas 

 b Discapacidade dun dos proxenitores ou titores 3 

 c Discapacidade dalgún dos irmáns. 1 c/u 

8 CRITERIO COMPLEMENTARIO DO CENTRO 1 “Por proximidade do centro ao domicilio familiar ou ao 
lugar de traballo dalgún dos pais ou titores legais:  
1º Se o domicilio familiar está na área de influencia do 
centro.  
2º Se o lugar de traballo dos pais ou titores legais está 
na área de influencia do centro."  

 


