
CRITERIOS XERAIS DE BAREMO- PUNTUACIÓN

Orde do 12 de marzo do 2013 pola que se establece a admisión de alumnado en centros

sustentados con fondos públicos...

Requisito Puntuación

a)Número de

Irmáns

(documento: Libro
familia e certificado do

centro)

8

(Por un/ha irmá/n

matriculado no centro)

2

(2º e seguintes

irmáns matriculados

no centro)

Parto múltiple

8 

(cada un e sempre que

soliciten na área de

influencia do seu

domicilio familiar)

b)Pai/Nai/Titores

traballan no centro 3

Proximidade

 c.1) domicilio 

familiar1

OU

c.2)  lugar de 

traballo 2

Área de influencia
6

Limítrofes área de
influencia

3

Noutras áreas 

0

Área de influencia
4

Limítrofes área de
influencia

2

Noutras áreas 

0

1 O domicilio familiar acreditarase mediante certificado do Padrón municipal  no que figuren todos os membros da
unidade familiar que conviven nel. A data de alta no concreto domicilio deberá ter unha antigüidade mínima dun
ano respecto ao inicio do procedemento de admisión, agás circunstancias debidamente xustificadas. Así mesmo, o
certificado deberá estar expedido dentro do ano natural ao que corresponda o proceso de admisión

.  De  non  coincidir  os  domicilios  familiar  e  fiscal, as  persoas  interesadas  deberán  presentar  a  seguinte
documentación complementaria:  copia do título que lexitime a ocupación da vivenda declarada como domicilio
familiar (escritura de compravenda ou doazón, contrato de aluguer) e contrato de alta de recibos actualizados de
subministracións(auga, luz, gas) a nome da persoa ou persoas que solicitan a admisión.

2 a) No caso de persoas que presten servizos retribuídos por conta allea, mediante a achega de documento expedido
para o efecto pola/o empregadora/or xunto cunha copia do contrato de traballo. O centro de traballo deberá estar
determinado nunha localidade e enderezo concreto.
 b) No caso de traballadoras e traballadores por conta propia, mediante a alta censual inicial ante a Axencia Estatal
de  Administración  Tributaria,  con  todas  as  posibles  modificacións  posteriores  e  altas  na  Tesourería  Xeral  da
Seguridade Social no réxime correspondente.
     c) O persoal ao servizo das administracións públicas presentará unha certificación expedida pola xefatura de
persoal correspondente.



d)Renda per cápita

(suma das casillas

430+445, entre

membros

computables da

familia)

Inferior 0.5 veces i
IPREM

3
(menos de 3195,06 €)

Superior a 0.5 e
inferior a 0.75 do

IPREM

2

(entre  3195,06 e
 4792,60 €)

Superior a 0.75 e
inferior ó IPREM

1

(entre  4792,60 e
6390,13 €)

e) Familia

numerosa

(carnet familiar

galego)

Categoría especial

3

Categoría xeral

2

f) Familia

monoparental

2 

g) Discapacidade

algún membro

familia

(certificación grado

minusvalía)

(máx. 4 ptos.)

alumna/o

4

nai/pai/titores

3

Irmáns

1

i) Criterio

complementario

1

(Incluirán este punto aqueles que teñan a máxima puntuación no

criterio de proximidade do centro ao domicilio familiar [c.1 na área de

influencia do centro])


