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CRITERIOS DE BAREMO
(Especificacións no Artigo 9 do Decreto 13/2022)

De non presentar documentación acreditativa o criterio correspondente valorarase 0

Criterio
Medio de acreditación

(Artigo 31 da Orde do 21 de outubro de 2022)
Puntuación

por  irmáns/ás  matriculados/as  no
centro (art. 9a)

Fotocopia do libro de familia ou documento equivalente onde figure o/a
alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar. 
Certificación de matrícula no caso de irmáns menores matriculados en
centro adscrito.

+8 polo 1º
+2 por cada un

restante (máx. 14)

por pai/nai/titor(a) legal que traballe no
centro educativo (art. 9d)

Documento acreditativo expedido polo propio centro educativo
+3 (só válido para 1

persoa)

por  domicilio  familiar  na  área  de
influencia  do  centro  ou  na  área
limítrofe (art. 9b.1º e 2º)

Certificado  de  convivencia  dos  membros  computables  da  únidade
familiar,  que deberá  indicar  a  data  de  alta  e  estar  expedido  no  ano
anterior  ao  inicio  do  prazo  de  presentación  de  solicitudes.  Se  a
residencia no  domicilio  for  inferior  a 1 ano,  deberá  achegar  ademais
escritura de compra,  contrato de alugamento ou título que lexitima a
ocupación da vivenda, así como recibos acreditativos do pagamento das
subministracións (auga, luz, gas, etc.)

+8 influencia
+4 limítrofe

por lugar de traballo de pai/nai/titor(a)
legal  na área de influencia do centro
ou na área limítrofe (art. 9b.2º)

Traballadores  por  conta  allea:  Contrato  de  traballo  en  que  conste  o
enderezo do centro de traballo e informe de vida laboral obtido no ano
natural do procedemento de admisión.
Traballadores  por  conta  propia:  certificado  de  alta  no  censo  de
actividades económicas da AEAT en que conste o enderezo do centro
de traballo ou licenza de apertura ou actividade no concello, se non está
obrigado a estar de alta no dito censo.
Persoal ao servizo das administracións públicas: certificado da unidade
de persoal en que conste o enderezo do centro de traballo.

+6 influencia
+3 limítrofe

por renda per capita anual da unidade
familiar (art. 9c, 1º, 2º e 3º)

Anexo I-bis e Anexo II-bis perfectamente cuberto e asinado por todos os
membros da unidade familiar con obriga de presentar IRPF. En caso de
non  asinar  os  permisos  copia  da  declaración  do  IRPF  de  todos  os
membros  computables  co  deber  de  presentala  ou,  de  ser  o  caso,
certificado de imputacións correspondente.

+3    0-0,5 IPREM
+2    0,5-0,75 IPREM
+1    0,75-1 IPREM
  0    1 ou + IPREM

por condición de familia numerosa (art.
9e)

En caso de non autorizar consulta. Fotocopia do título oficial de familia
numerosa  en  vigor  ou  do  carné  familiar  galego  expedidos  pola
Consellería  de  Traballo  e  Benestar,  ou  da  copia  da  solicitude  de
recoñecemento ou renovación.

+3 cat. especial
+2 cat. xeral

por  irmáns  nacidos  en  parto  múltiple
que solicitan o mesmo centro (art. 9f)

Libro de familia ou certificación de parto múltiple
+8 (2 irmáns)

+10 (+ de 2 irmáns)

por  condición de vítimas de violencia
de xénero (art. 9i)

Documentación  xustificativa  da  condición  de  vítima  de  violencia  de
xénero de acordo co artigo 5 da Lei 11/2007, do 7 de xullo, galega para
a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero

+2

por condición de vítimas de terrorismo
(art. 9j)

Certificado de vítima de terrorismo de acordo coa Lei 29/2011, do 22 de
setembro,  de  recoñecemento  e  protección  integral  ás  vítimas  do
terrorismo

+2

por condición de familia monoparental
(art. 9g)

Documentación xustificativa da condición de familia monoparental +2

por  condición  de  discapacidade  igual
ou superior  ao 33% de calquera dos
membros computables (art. 9h)

No  caso  de  non  estar  rexistrado  na  Administración  autonómica,
certificación  de  discapacidade  da  persoa  solicitante  ou  membro
computable da familia non expedido pola Administración autonómica.

+4 do alumno/a
+3 proxenitores

+1 cada irmán/irmá
(máx. 4)

por  expediente  académico  (só
Bacharelato) (art. 9l)

Certificación académica da nota media do último curso finalizado nun
centro privado non concertado de Galicia ou en calquera tipo de centro
de fóra de Galicia

Media Sb → 2
Media NT → 1
Media B → 0,5 

por criterio complementario (art. 9k)
Certificación académica,  boletín orixinal  de cualificacións ou fotocopia
cotexada do boletín de xuño do último curso realizado

+1


