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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

DECRETO 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado 
en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas 
de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación 
secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 
de maio, de educación.

A Comunidade Autónoma de Galicia ten competencia plena para a regulación e admi-
nistración da ensinanza en toda a súa extensión, niveis e graos, modalidades e especiali-
dades, no ámbito das súas competencias, sen prexuízo do disposto no artigo 27 da Cons-
titución e nas leis orgánicas que a desenvolven, de conformidade co artigo 31 do Estatuto 
de autonomía de Galicia.

O Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado 
en centros sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de 
educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacha-
relato, reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e a Orde do 12 de 
PDU]R�GH������GH�GHVHQYROYHPHQWR�GHVWH��PRGL¿FDGD�SDUFLDOPHQWH�SROD�2UGH�GR����GH�
xaneiro de 2017, articularon desde o ano 2012 o procedemento de admisión do alumnado 
en centros docentes públicos e privados concertados para garantir o dereito á educación e 
o acceso en condicións de igualdade.

$�/HL�RUJiQLFD���������GR����GH�GHFHPEUR��SROD�TXH�VH�PRGL¿FD�D�/HL�RUJiQLFD���������
do 3 de maio, de educación, introduce nesta varios cambios, entre outros, os que afectan 
RV�FULWHULRV�GH�DGPLVLyQ�H�D�V~D�SRQGHUDFLyQ��1HVWH�SXQWR��D�PRGL¿FDFLyQ�VXSX[R��EDVL-
FDPHQWH��¿[DU�QRYRV�FULWHULRV�GH�DGPLVLyQ�FRPR�R�GH�DOXPQDGR�QDGR�GH�SDUWR�P~OWLSOH��D�
condición de vítima de violencia de xénero e de terrorismo, así como establecer un cambio 
na súa ponderación, pois ningún pode superar o 30 % da puntuación máxima, agás o crite-
rio de proximidade do domicilio ao centro docente, que si pode superar este limiar.

1RXWUDV�FXHVWLyQV�FRPR�D�UHJXODFLyQ�GDV�iUHDV�GH�LQÀXHQFLD��SUHYp�D�SDUWLFLSDFLyQ�GDV�
administración locais na súa determinación e, en canto á composición da comisión de 
escolarización, menciona de forma explícita o principio de representación equilibrada de 
homes e mulleres (artigo 86 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación).
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A necesidade de incorporar á normativa autonómica sobre admisión os cambios intro-
ducidos na lexislación estatal, e a conveniencia de efectuar unha reestruturación e actua-
lización dos contidos, delimitando aspectos xerais do procedemento de escolarización do 
DOXPQDGR�� [XVWL¿FDQ� D� HODERUDFLyQ� GR� SUHVHQWH� GHFUHWR�� TXH� GHUURJD� R� DQWHULRU�'HFUH-
to 254/2012, do 13 de decembro.

O presente decreto está estruturado en catro capítulos, cun total de dezaoito artigos, 
dúas disposicións adicionais, unha transitoria, unha derrogatoria e dúas disposicións de-
rradeiras.

O capítulo I, coa rúbrica «Disposicións xerais», refírese a aspectos básicos da admi-
sión, tanto no relativo aos centros como ao alumnado, concretamente regula: as áreas 
GH�LQÀXHQFLD��DUWLFXODQGR�D�SDUWLFLSDFLyQ�GD�$GPLQLVWUDFLyQ�ORFDO�QD�V~D�GHWHUPLQDFLyQ�D�
través dos consellos escolares municipais; a adscrición dos centros docentes; a admisión 
do alumnado, a garantía de permanencia, a prioridade do procedente do centro adscrito e 
a preferencia por estudos.

O capítulo II, coa rúbrica «Criterios de admisión e a súa puntuación» regula os criterios 
a ter en conta para determinar a orde de prelación, así como a súa puntuación e o criterio 
de desempate.

O capítulo III, relativo ao «Procedemento de escolarización», regula na sección 1ª os 
órganos competentes no procedemento, a composición e as funcións das comisións de 
escolarización, mencionando explicitamente o principio de representación equilibrada de 
homes e mulleres.

A sección 2ª do capítulo III, baixo a epígrafe «Tramitación do procedemento de escola-
rización», refírese ao procedemento de admisión ordinario e á adxudicación de prazas e o 
SURFHGHPHQWR�GH�HVFRODUL]DFLyQ�H[WUDRUGLQDULD��SHU¿ODQGR�RV�VXSRVWRV�PiLV�KDELWXDLV�GH�
escolarización extraordinaria unha vez iniciado o curso escolar.

O capítulo IV do Decreto, sobre «Reclamacións e recursos», regula as reclamacións e 
recursos fronte aos acordos e resolucións en materia de admisión de alumnado.

Así mesmo, o presente decreto respecta os principios da boa regulación (artigo 129.1 da 
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións 
públicas), pois, por unha banda, responde á necesidade de incorporar á normativa auto-
nómica sobre admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos as 
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PRGL¿FDFLyQV�OH[LVODWLYDV�LQWURGXFLGDV�QD�OH[LVODFLyQ�HVWDWDO�H��SRU�RXWUD�EDQGD��OHYD�D�FDER�
XQKD�UHHVWUXWXUDFLyQ�QD�QRUPDWLYD�DQWHULRU��FRD�¿QDOLGDGH�GH�DFDGDU�XQKD�PDLRU�DFFHVL-
bilidade, simplicidade e transparencia, pero mantendo substancialmente a regulación de 
fondo, en canto é acorde coa lexislación vixente, e resulta idónea e adecuada para regular 
satisfactoriamente o acceso do alumnado ao centro docente onde se fará efectivo o dereito 
á educación, respectando os principios de proporcionalidade e de seguridade xurídica.

De acordo co previsto no artigo 41.2 e 42.4 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de 
organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de 
Galicia, a iniciativa normativa estivo exposta en consulta pública previa e en trámite de 
información pública a través do Portal de Transparencia e Goberno Aberto. Ademais, foi 
VRPHWLGD�D�LQIRUPH�GH�LPSDFWR�GHPRJUi¿FR��GH�LPSDFWR�GH�[pQHUR�H�GH�VXVWHQWDELOLGDGH�
¿QDQFHLUD�H��DVt�PHVPR��D�LQIRUPH�GR�&RQVHOOR�(VFRODU�GH�*DOLFLD�H�DR�LQIRUPH�GH�OHJDOL-
dade da Asesoría Xurídica Xeral.

En consecuencia, por proposta do conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, 
en uso das facultades conferidas na Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e 
da súa Presidencia, de acordo co Consello Consultivo de Galicia e logo da deliberación do 
Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do tres de febreiro de dous mil vinte e dous,

DISPOÑO:

CAPÍTULO I
Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación

Este decreto ten por obxecto regular os criterios e o procedemento de admisión do 
alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma 
de Galicia que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de edu-
cación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato, reguladas na Lei 
orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, no marco dos principios xerais do artigo 1 
da devandita lei.

Artigo 2. ÈUHDV�GH�LQÀXHQFLD

���$�iUHD�GH� LQÀXHQFLD�SDUD�RV�FHQWURV�GRFHQWHV�S~EOLFRV�H�SULYDGRV�FRQFHUWDGRV�GR�
mesmo concello é o conxunto de todos os enderezos catastrais aos cales se dá a máxima 
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puntuación polo criterio de proximidade ao centro docente do domicilio familiar ou do lugar 
de traballo das persoas proxenitoras, titoras ou acolledoras.

2. A persoa titular da xefatura territorial da consellería competente en materia de edu-
FDFLyQ�GHOLPLWDUi�DV�iUHDV�GH�LQÀXHQFLD�GRV�FHQWURV�H�DV�OLPtWURIHV�GHVWDV��ORJR�GH�LQIRUPH�
da inspección educativa, e oídos os consellos escolares municipais, a xunta provincial de 
directores, a persoa que represente as organizacións de titulares dos centros privados 
concertados máis representativas e a Comisión Interdepartamental de Coordinación do 
Proceso de Implantación do Sistema de Transporte Público Integrado de Galicia. De non 
estar constituído o consello escolar municipal, darase audiencia ao concello ou concellos 
afectados.

���3DUD�GHWHUPLQDU�DV�iUHDV�GH�LQÀXHQFLD�WHUDVH�HQ�FRQWD�TXH�H[LVWD�XQ�FHQWUR�GRFHQWH�
público e a súa capacidade, a poboación que hai que escolarizar no seu contorno e, sem-
pre que sexa posible, incluirá un centro privado concertado.

���$V�UHVROXFLyQV�TXH�GHOLPLWHQ�RX�PRGL¿TXHQ�DV�iUHDV�GH�LQÀXHQFLD�H�OLPtWURIHV�WHUiQ�
XQKD�YL[HQFLD�GH���DQRV�SURUURJDEOHV��VHQ�SUH[Xt]R�GD�V~D�PRGL¿FDFLyQ�HQ�FDOTXHUD�PR-
mento, en función dos postos escolares e da poboación escolar da zona.

���$V�UHVROXFLyQV�SRODV�TXH�VH�GHOLPLWHQ�RX�PRGL¿TXHQ�DV�iUHDV�GH�LQÀXHQFLD�H�OLPtWUR-
fes publicaranse antes do inicio do correspondente procedemento de admisión ordinario 
na páxina web da consellería competente en materia de educación e manteranse expostas 
durante todo o proceso.

6. Nos centros docentes que impartan bacharelato, a delimitación das áreas poderá 
realizarse para cada unha das modalidades.

Artigo 3. Adscrición de centros docentes

1. A adscrición de centros docentes permite escolarizar o alumnado que remata a etapa 
educativa nun centro noutro, en que continuará a seguinte etapa sen necesidade dun novo 
procedemento de admisión.

2. A persoa titular da xefatura territorial da consellería competente en materia de educa-
ción poderá adscribir os centros docentes públicos de educación infantil a centros públicos 
en que se imparta educación primaria, e os centros públicos en que se imparta educación 
primaria a centros públicos en que se imparta educación secundaria obrigatoria, e estes úl-
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timos aos centros en que se imparta bacharelato, logo de informe da inspección educativa, 
e oídos os consellos escolares municipais, a xunta provincial de directores e a Comisión 
Interdepartamental de Coordinación do Proceso de Implantación do Sistema de Transporte 
Público Integrado de Galicia. De non estar constituído o consello escolar municipal, darase 
audiencia ao concello ou concellos afectados.

Os centros públicos adscritos a outros que imparten etapas diferentes consideraranse 
centros únicos para aplicar os criterios de admisión do alumnado. Para estes efectos, o 
concepto centro único abrangue unicamente o centro adscrito e o centro de adscrición do 
nivel inmediato superior.

3. Logo de solicitude dos centros privados concertados, a persoa titular da xefatura terri-
torial poderá adscribir os centros de educación infantil a centros concertados de educación 
primaria, e estes a centros concertados que impartan educación secundaria obrigatoria, 
VHPSUH�TXH�VH�HQFRQWUHQ�QD�PHVPD�iUHD�GH�LQÀXHQFLD��$Vt�PHVPR��FDQGR�HVWHV�FHQWURV�
impartan ensinanzas de educación secundaria obrigatoria en unidades concertadas, pode-
rán adscribirse a centros públicos que impartan bacharelato.

Cando o centro privado concertado non presente a indicada solicitude de adscrición ou 
FDQGR�QRQ�H[LVWD�XQ�FHQWUR�D�TXH�DGVFULELOR�QD�PHVPD�iUHD�GH�LQÀXHQFLD��D�SHUVRD�WLWXODU�
da xefatura territorial, oídos os centros afectados, poderá acordar a súa adscrición a cen-
tros docentes públicos.

Para os efectos de adscrición nos centros privados concertados, o número de prazas 
entenderase referido ao número de unidades concertadas con que conten.

Artigo 4. Admisión de alumnado en centro

1. Para acceder por primeira vez a un centro docente, o alumnado deberá reunir os 
requisitos de idade e, se é o caso, os académicos exixidos polo ordenamento xurídico vi-
xente, para o nivel educativo e curso a que pretende acceder.

2. Non poderá condicionarse a admisión ao resultado de probas ou exames, agás para 
os niveis ou ensinanzas en que así o estableza a normativa de aplicación.

3. Nos centros públicos que ofrezan varias etapas educativas, realizarase a admisión ao 
comezo da que corresponda á de menor idade.
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4. Nos centros privados concertados que impartan varias etapas educativas, a admisión 
realizarase no curso concertado correspondente á menor idade.

Artigo 5. $GPLVLyQ�GH�DOXPQDGR�FRQ�QHFHVLGDGHV�HVSHFL¿FDV�GH�DSRLR�HGXFDWLYR

���$�DGPLVLyQ�GH�DOXPQDGR�FRQ�QHFHVLGDGHV�HVSHFt¿FDV�GH�DSRLR�HGXFDWLYR��HQ�TXH�
QRQ�HVWHD�UHJXODGR�SROD�V~D�QRUPDWLYD�HVSHFt¿FD��UH[HUDVH�SROR�SUHVHQWH�GHFUHWR�H�D�RUGH�
que o desenvolva, garantindo unha axeitada e equilibrada escolarización e as medidas 
necesarias para evitar a segregación do alumnado por razóns socioeconómicas ou doutra 
natureza.

2. Favorecerase a admisión do dito alumnado en centros ordinarios, e só cando as ditas 
necesidades non se poidan atender no marco das medidas de atención á diversidade, es-
colarizarase en unidades ou centros de educación especial.

3. Mediante orde da persoa titular da consellería competente en materia de educación 
HVWDEOHFHUDVH�D�SURSRUFLyQ�GH�DOXPQDGR�FRQ�QHFHVLGDGHV�HVSHFt¿FDV�GH�DSRLR�HGXFDWLYR�
que pode escolarizarse en cada un dos centros sostidos con fondos públicos; con esta 
¿QDOLGDGH��UHVpUYDVH�DWD�R�¿QDO�GR�SUD]R�GH�PDWUtFXOD�XQ�PtQLPR�GR�GH]�H�XQ�Pi[LPR�GXQ�
quince por cento de postos escolares por unidade.

Artigo 6. Garantía de permanencia no centro

1. Unha vez admitido o alumnado no centro docente, queda garantida a súa permanen-
FLD�QHO�DWD�D�¿QDOL]DFLyQ�GDV�HQVLQDQ]DV�VRVWLGDV�FRQ�IRQGRV�S~EOLFRV�TXH�R�FHQWUR�HVWHD�
autorizado a impartir, sen prexuízo do dereito das familias a que soliciten a admisión noutro 
centro. Polo tanto, a variación de curso, ciclo ou etapa non require novo procedemento de 
admisión, agás que coincida cun cambio de centro, sen prexuízo do establecido para os 
centros docentes adscritos.

2. O alumnado con garantía de permanencia perderá esta cando resulte admitido con 
FDUiFWHU�GH¿QLWLYR�QRXWUR�FHQWUR�

Artigo 7. Prioridade do alumnado procedente de centro adscrito

O alumnado que remate unha etapa educativa nun centro docente adscrito terá priorida-
de para continuar estudos no centro de adscrición en que exerza o seu dereito de reserva, 
respecto do alumnado que solicite a admisión.
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Artigo 8. Preferencia por estudos

O alumnado que curse simultaneamente ensinanzas regradas de música ou danza e 
ensinanzas de educación secundaria terá preferencia, respecto do alumnado que solicite 
a admisión e non teña prioridade por proceder dun centro adscrito, para ser admitido nos 
centros que determine a persoa titular da xefatura territorial da consellería competente en 
materia de educación. Aplicarase o mesmo tratamento ao alumnado que siga programas 
deportivos de alto rendemento.

CAPÍTULO II
Criterios de admisión e a súa puntuación

Artigo 9. Criterios de admisión do alumnado e puntuación

1. Nos centros docentes sostidos con fondos públicos onde non haxa postos escolares 
VX¿FLHQWHV�SDUD�DWHQGHU�WRGDV�DV�VROLFLWXGHV�GH�UHVHUYD�H�RX�GH�DGPLVLyQ��SDUD�GHWHUPLQDU�
a orde de prelación do alumnado, teranse en conta os seguintes criterios:

a) Por unha irmá ou un irmán matriculados no centro: oito puntos; polo segundo e se-
guintes, dous puntos por cada un, co máximo de catorce puntos.

b) Proximidade ao centro docente do domicilio familiar ou do lugar de traballo.

����3RU�SUR[LPLGDGH�GR�GRPLFLOLR�IDPLOLDU��VH�HVWi�QD�iUHD�GH�LQÀXHQFLD�GR�FHQWUR��RLWR�
SXQWRV��VH�HVWi�HQ�iUHDV�OLPtWURIHV�i�iUHD�GH�LQÀXHQFLD�GR�FHQWUR��FDWUR�SXQWRV�

����3RU�SUR[LPLGDGH�GR�OXJDU�GH�WUDEDOOR��VH�HVWi�QD�iUHD�GH�LQÀXHQFLD�GR�FHQWUR��VHLV�
SXQWRV��VH�HVWi�HQ�iUHDV�OLPtWURIHV�i�iUHD�GH�LQÀXHQFLD�GR�FHQWUR��WUHV�SXQWRV�

c) Por renda per cápita da unidade familiar. A puntuación, por referencia ao indicador 
S~EOLFR�GH� UHQGD�GH�HIHFWRV�P~OWLSOHV� �,35(0��GR�H[HUFLFLR� ¿VFDO�D�TXH�FRUUHVSRQGH�D�
renda, será a seguinte:

1º. Se é inferior a 0,5 veces o IPREM: tres puntos.

2º. Se é igual ou superior a 0,5 e inferior a 0,75 veces o IPREM: dous puntos.

3º. Se é igual ou superior a 0,75 e inferior ao IPREM: un punto.
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4º. Se é igual ou superior ao IPREM: cero puntos.

d) Por persoa proxenitora, titora ou acolledora traballadora do centro docente tres pun-
tos, con independencia de que traballen ambas.

e) Por familia numerosa: de categoría especial, tres puntos; de categoría xeral, dous 
puntos.

f) No caso de irmáns nados dun parto múltiple, sempre que soliciten o mesmo centro, 
corresponderanlles oito puntos se son dous e dez puntos se son máis de dous.

g) No caso de familia monoparental: dous puntos.

h) Por discapacidade igual ou superior ao 33 % dos membros computables da unidade 
familiar, a puntuación indicada a seguir co máximo de catro puntos:

1º. Alumno/a: catro puntos.

2º. Calquera das persoas proxenitoras, titoras ou acolledoras, ou o novo cónxuxe ou 
persoa unida por análoga relación de afectividade á persoa proxenitora: tres puntos.

3º. Calquera das irmás ou dos irmáns: un punto por cada un.

Así mesmo, terá esta consideración a percepción da pensión da Seguridade Social por 
incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez, ou pensión de clases pasi-
vas por xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

i) Por condición de vítima de violencia de xénero de calquera dos membros computables 
da unidade familiar: dous puntos.

j) Por condición de vítima de terrorismo de calquera dos membros computables da uni-
dade familiar: dous puntos.

k) Por criterio complementario, consistente en circunstancias relevantes apreciadas 
[XVWL¿FDGDPHQWH�SROR�yUJDQR�FRPSHWHQWH�GR�FHQWUR��GH�DFRUGR�FRQ�FULWHULRV�RE[HFWLYRV��
que terán que publicar antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión: 
un punto.
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l) Polo expediente académico para ensinanzas de bacharelato a puntuación será a se-
guinte:

1º. Nota media de sobresaliente: dous puntos.

2º. Nota media de notable: un punto.

3º. Por nota media de ben: medio punto.

2. O momento e a forma de alegar e acreditar os criterios de admisión será o que se 
estableza mediante orde da persoa titular da consellería competente en materia de edu-
cación.

3. En caso de empate na puntuación total resolverase atendendo á maior puntuación 
obtida en cada un dos criterios de baremo referidos, seguindo a mesma orde do punto 1 
deste artigo. De manterse o empate, resolverase por sorteo público na forma que estableza 
a orde que desenvolva este decreto.

CAPÍTULO III
Procedemento de escolarización

Sección 1ª. Órganos competentes 

Artigo 10. &RQVHOORV�HVFRODUHV�H�WLWXODUHV�GRV�FHQWURV�SULYDGRV�FRQFHUWDGRV

1. O órgano competente para decidir sobre a admisión do alumnado nos centros públi-
cos é o seu consello escolar, con suxeición á Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educa-
ción, a este decreto e ás normas que o desenvolvan.

2. Nos centros privados concertados, a titularidade do centro será a responsable para 
decidir sobre a admisión do alumnado. O consello escolar do centro participará no proceso, 
garantindo a súa suxeición ás normas que o regulan.

3. Os acordos do consello escolar e das persoas titulares dos centros privados concer-
tados sobre admisión serán obxecto de publicación no taboleiro de anuncios no interior 
GR� UHFLQWR�HVFRODU�RX�GH�QRWL¿FDFLyQ�iV�SHUVRDV� LQWHUHVDGDV�SRORV�PHGLRV�SUHYLVWRV�QD�
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións 
públicas.
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Artigo 11. Comisións de escolarización

1. As persoas titulares das xefaturas territoriais da consellería competente en materia 
GH�HGXFDFLyQ�SRGHUiQ�FRQVWLWXtU�FRPLVLyQV�GH�HVFRODUL]DFLyQ�GH�iPELWR�PXQLFLSDO��FRD�¿-
nalidade de garantir e supervisar o cumprimento das normas sobre admisión de alumnado 
e de propoñer a adopción das medidas oportunas para a adecuada escolarización de todo 
o alumnado.

2. As comisións de escolarización constituíranse, en todo caso, cando a demanda de 
prazas dalgún centro educativo do concello supere a oferta, incluídas as prazas reservadas 
D�DOXPQDGR�FRQ�QHFHVLGDGHV�HVSHFt¿FDV�GH�DSRLR�HGXFDWLYR�

Artigo 12. Composición das comisións de escolarización

1. Cada comisión de escolarización estará constituída polos seguintes membros, no-
meados pola persoa titular da xefatura territorial da consellería competente en materia de 
educación:

a) Unha inspectora ou un inspector de educación, que exercerá a presidencia.

b) Unha persoa titular da dirección dun centro público do ámbito de actuación da comi-
sión de escolarización, por proposta da xunta provincial de directores.

c) Un representante designado polas organizacións máis representativas dos centros 
concertados do concello. No caso de que non haxa centros concertados na zona, nomea-
rase un segundo representante dun centro público.

d) Unha persoa representante do concello que, preferentemente, exerza as súas fun-
cións no ámbito educativo.

e) Dúas persoas representantes de nais e pais de alumnas e alumnos dos centros do 
concello, un dun centro público e o outro dun centro privado concertado, por proposta das 
federacións e asociacións respectivas máis representativas. No caso de que non haxa cen-
tros concertados na zona, proporase un segundo representante dun centro público.

f) Dous representantes do profesorado, un deles dun centro público, por proposta da 
xunta de persoal docente, e o outro por proposta das organizacións sindicais con repre-
sentación no ensino concertado. No caso de que non haxa centros concertados na zona, 
nomearase un segundo representante dun centro público.
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g) Unha funcionaria ou funcionario ao servizo da Administración xeral da Comunidade 
Autónoma de Galicia que actuará como secretaria ou secretario, con voz e sen voto.

2. O nomeamento efectuarase de acordo coas propostas formuladas, ou libremente, 
seguindo os criterios e proporcións establecidas nos puntos anteriores, cando o sector 
correspondente non formule ningunha proposta.

3. As organizacións, colectivos e institucións deberán promover, na composición da co-
misións de escolarización, o principio de representación equilibrada de mulleres e homes.

Artigo 13. Funcións das comisións de escolarización

1. As comisións de escolarización terán as seguintes funcións:

a) Informar as persoas interesadas sobre os centros docentes públicos e privados con-
certados e sobre as prazas dispoñibles neles.

E��)DYRUHFHU�D�GLVWULEXFLyQ�HTXLOLEUDGD�GR�DOXPQDGR�FRQ�QHFHVLGDGHV�HVSHFt¿FDV�GH�
apoio educativo ou que se encontre en situación socioeconómica desfavorecida entre os 
diferentes centros e propoñer medidas correctoras tendentes ao logro deste obxectivo.

c) Supervisar o proceso de admisión de alumnado e o cumprimento das normas que o 
regulan, especialmente as relativas a evitar a segregación do alumnado por motivos so-
cioeconómicos ou doutra natureza, e proporán, se é o caso, á persoa titular da xefatura 
territorial da consellería competente en materia de educación, a adopción das medidas que 
consideren adecuadas.

d) Propoñer as medidas que se xulguen adecuadas para a escolarización do alumnado 
que non obtivese praza escolar no centro solicitado preferentemente ou, que por calquera 
motivo, non dispoña de praza escolar.

2. As comisións de escolarización poderán solicitar dos centros educativos, dos con-
cellos ou das xefaturas territoriais da consellería competente en materia de educación, 
toda a documentación e información que consideren necesaria para o exercicio das súas 
funcións.

3. A persoa titular da xefatura territorial da consellería competente en materia de edu-
cación determinará a data de disolución das comisións de escolarización do seu ámbito 
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que, en todo caso, se producirá ao inicio do novo curso escolar. As súas funcións serán 
asumidas pola inspección educativa.

Sección 2ª. Tramitación do procedemento de escolarización

Artigo 14. Procedemento de admisión ordinario

1. O procedemento de admisión ordinario comprende a tramitación das solicitudes de 
reserva do alumnado procedente de centros adscritos e as de admisión presentadas en 
prazo.

���2�SURFHGHPHQWR�GH�DGPLVLyQ�RUGLQDULR�FRQFO~H�FRD�SXEOLFDFLyQ�GD�OLVWD[H�GH¿QLWLYD�
de admitidos e non admitidos ou, de ser o caso, coa escolarización do alumnado conforme 
a proposta de adxudicación subsidiaria de postos escolares que efectúe a respectiva co-
misión de escolarización.

3. Mediante a orde da persoa titular da consellería competente en materia de educación 
establecerase o modelo normalizado de solicitudes, a forma e o lugar de presentación des-
tas, os prazos de resolución e o resto de trámites do procedemento.

4. Así mesmo, tamén se xestionará a escolarización do alumnado con solicitude presen-
tada despois do remate do prazo de presentación de solicitudes e a data de publicación da 
listaxe provisional de admitidos e non admitidos.

Artigo 15. Adxudicación de postos escolares no procedemento de admisión ordinario

���&DQGR�RV�SRVWRV�HVFRODUHV�GLVSRxLEOHV�QR�FHQWUR�VH[DQ�VX¿FLHQWHV�SDUD�DWHQGHU�WR-
das as solicitudes de reserva e/ou admisión presentadas en prazo, o centro incluirá este 
alumnado na lista de admitidos.

���&DQGR�RV�SRVWRV�GLVSRxLEOHV�QRQ�IRVHQ�VX¿FLHQWHV��D�DG[XGLFDFLyQ�GH�SRVWR�QR�FHQWUR�
indicado como primeira opción efectuarase seguindo a orde de prelación que resulte da 
puntuación total dos criterios de baremo alegados e acreditados.

3. Cando exista alumnado con solicitude en prazo que non estea admitido no centro 
docente indicado en primeiro lugar, deberá constituírse con carácter preceptivo a comisión 
de escolarización, que valorará de forma sucesiva as solicitudes para cada un dos centros 
indicados en que existan postos dispoñibles, seguindo a orde de preferencia manifestada 
na solicitude, para determinar a súa puntuación no centro concreto.
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4. Se logo da adxudicación subsidiaria de postos escolares, hai alumnado que non ob-
tén ningún dos postos indicados na súa solicitude, a comisión de escolarización proporá ao 
consello escolar dos centros públicos e á titularidade dos centros privados concertados, a 
través da xefatura territorial, a adopción das medidas necesarias para a súa escolarización 
nun centro sustentado con fondos públicos.

5. Cando existan solicitudes presentadas despois do remate do prazo de solicitude e 
antes da data de publicación da listaxe provisional de admitidos e non admitidos ou con ou-
WUDV�GH¿FLHQFLDV��D�FRPLVLyQ�GH�HVFRODUL]DFLyQ�RX�D�[HIDWXUD�WHUULWRULDO��FDQGR�DTXHOD�QRQ�VH�
constituíse, proporá a adopción das medidas necesarias para a súa escolarización, tendo 
en conta a orde de preferencia manifestada na solicitude, se é posible.

6. Nos casos de perda do dereito a participar no procedemento en período ordinario, 
porque os datos da solicitude ou da documentación non se axusten ás circunstancias reais 
ou por ter presentado solicitude de reserva ou admisión sen renunciar expresamente á 
anterior ou anteriores, corresponderalle á persoa titular da xefatura territorial da consellería 
competente en materia de educación declarar a perda do dereito, logo de dar audiencia ás 
persoas interesadas e, así mesmo, adoptará as medidas necesarias para súa escolariza-
ción nun centro sostido con fondos públicos que dispoña de prazas vacantes.

Artigo 16. Procedemento de escolarización extraordinaria

1. O procedemento de escolarización extraordinaria comprende a tramitación, unha vez 
iniciado o curso escolar, das solicitudes de admisión motivadas por:

a) Traslado da unidade familiar por mobilidade forzosa das persoas proxenitoras ou tito-
ras, discapacidade sobrevida de calquera dos membros da unidade familiar ou cambio de 
residencia derivado de actos de violencia de xénero.

b) Traslado de centro durante o curso sen cambio de localidade.

c) Incorporación tardía ao sistema educativo.

d) Inicio dunha medida de acollemento familiar.

e) Agrupamento da unidade familiar.

f) Situación de acoso escolar.
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g) Outros casos de traslado da unidade familiar con cambio de localidade.

2. Así mesmo, tamén se tramitará en período extraordinario a escolarización do alum-
nado con solicitude presentada despois da data de publicación da listaxe provisional de 
admitidos e non admitidos e antes do inicio do curso escolar.

3. A persoa titular da xefatura territorial da consellería competente en materia de edu-
cación proporá a adopción das medidas adecuadas para a escolarización deste alumnado 
nun centro docente público ou privado concertado, nos termos que estableza a orde que 
se dite en desenvolvemento deste decreto.

CAPÍTULO IV
Reclamacións e recursos

Artigo 17. Reclamacións

1. Contra os acordos do consello escolar dos centros públicos ditados no proceso de 
admisión de alumnado poderase formular reclamación ante o mesmo órgano, no prazo de 
FLQFR�GtDV��FRQWDGRV�D�SDUWLU�GR�VHJXLQWH�DR�GD�V~D�SXEOLFDFLyQ�RX�QRWL¿FDFLyQ�

$� UHVROXFLyQ�GD� UHFODPDFLyQ�SXEOLFDUDVH�H�RX�QRWL¿FDUDVH�iV�SHUVRDV� LQWHUHVDGDV�QR�
prazo de cinco días seguintes á súa presentación.

Contra esta resolución poderase interpoñer recurso de alzada ante a xefatura territorial 
da consellería competente en materia de educación, no prazo dun mes contado a partir do 
GtD�VHJXLQWH�DR�GD�V~D�SXEOLFDFLyQ�H�RX�QRWL¿FDFLyQ�

2. Contra as decisións da persoa titular dos centros privados concertados no proceso de 
admisión de alumnado, poderase formular reclamación ante a mesma persoa, no prazo de 
FLQFR�GtDV�FRQWDGRV�D�SDUWLU�GR�VHJXLQWH�DR�GD�V~D�SXEOLFDFLyQ�H�RX�QRWL¿FDFLyQ�

$� UHVROXFLyQ�GD� UHFODPDFLyQ�SXEOLFDUDVH�H�RX�QRWL¿FDUDVH�iV�SHUVRDV� LQWHUHVDGDV�QR�
prazo de cinco días seguintes á súa presentación.

Contra esta decisión poderase formular reclamación ante a xefatura territorial da con-
sellería competente en materia de educación, no prazo dun mes contado a partir do día 
VHJXLQWH�DR�GD�V~D�SXEOLFDFLyQ�H�RX�QRWL¿FDFLyQ�
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3. As resolucións das xefaturas territoriais da consellería competente en materia de edu-
FDFLyQ�SRUiQ�¿Q�i�YtD�DGPLQLVWUDWLYD�

Artigo 18. Incumprimentos

1. O incumprimento das normas sobre admisión do alumnado polos centros docentes 
públicos dará lugar á apertura do correspondente procedemento administrativo, para os 
efectos de determinar as posibles responsabilidades en que puidesen incorrer.

2. A contravención das normas sobre admisión de alumnado polos centros privados 
concertados é causa de incumprimento do concerto por parte da titularidade do centro, de 
conformidade co previsto no artigo 62 da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do 
dereito á educación.

Disposición adicional primeira. $GPLVLyQ� GR� DOXPQDGR� QRV� FHQWURV� HVSHFt¿FRV� GH�
educación de persoas adultas

$�DGPLVLyQ�GH�DOXPQDGR�QRV�FHQWURV�HVSHFt¿FRV�GH�HGXFDFLyQ�GH�DGXOWRV�UH[HUDVH�SROD�
V~D�QRUPDWLYD�HVSHFt¿FD�

Disposición adicional segunda. &HQWURV�SULYDGRV�QRQ�FRQFHUWDGRV

De acordo co disposto no artigo 25 da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do 
dereito á educación, os centros docentes privados non concertados disporán de autonomía 
para establecer os criterios e determinar o proceso de admisión do alumnado neles, sen 
prexuízo do establecido no artigo 1 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Disposición transitoria única. 9L[HQFLD�GDV�iUHDV�GH�LQÀXHQFLD

$V�iUHDV�GH�LQÀXHQFLD�H[LVWHQWHV�QR�PRPHQWR�GH�HQWUDGD�HQ�YLJRU�GHVWH�GHFUHWR�PDQ-
terán a súa vixencia ata a resolución da consellería competente en materia de educación 
TXH�GHWHUPLQH�D�V~D�PRGL¿FDFLyQ�

Disposición derrogatoria única. 'HUURJDFLyQ�QRUPDWLYD

1. Coa entrada en vigor do presente decreto queda derrogado o Decreto 254/2012, 
do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes 
sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación 
infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato re-
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guladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG núm. 245, do 26 de 
decembro de 2012), e todas as normas de rango igual ou inferior no que se opoñan ao 
presente decreto.

2. Mantén a súa vixencia, no que non resulte incompatible co presente decreto, a Orde 
do 12 de marzo de 2013, reguladora do procedemento de admisión de alumnado en cen-
tros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de educa-
ción infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato 
(DOG núm. 53, do 15 de marzo), mentres non entre en vigor a orde de desenvolvemento 
do presente decreto que a substitúa.

Disposición derradeira primeira. +DELOLWDFLyQ�SDUD�R�GHVHQYROYHPHQWR�QRUPDWLYR

Autorízase a persoa titular da consellería competente en materia de educación para 
ditar as disposicións necesarias para a aplicación e o desenvolvemento do establecido 
neste decreto.

Disposición derradeira segunda. (QWUDGD�HQ�YLJRU

Este decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Composte, tres de febreiro de dos mil vinte e dous

Alberto Núñez Feijóo 
Presidente

Román Rodríguez González 
Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade
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I. DIsposIcIóns xeraIs

consellería De cultura, eDucacIón, FormacIón proFesIonal e 
unIversIDaDes

ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 
3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros 
docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo 
ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria 
obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 
educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).

A Comunidade Autónoma de Galicia ten competencia plena para a regulación e adminis-
tración do ensino en toda a súa extensión, niveis e graos, modalidades e especialidades, 
de conformidade co artigo 31 do Estatuto de autonomía.

O Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en 
centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo 
de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de 
EDFKDUHODWR��LQFRUSRURX�i�QRUPDWLYD�DXWRQyPLFD�VREUH�DGPLVLyQ�DV�PRGL¿FDFLyQV�LQWURGX-
cidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, pola Lei orgánica 3/2020, do 29 
de decembro.

A presente orde, de acordo co principios da boa regulación do artigo 129.1 da Lei 39/2015, 
do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e 
FRD�¿QDOLGDGH�GH�PHOORUDU�D�VHJXULGDGH�[XUtGLFD��DFFHVLELOLGDGH�� WUDQVSDUHQFLD��VLPSOLFL-
GDGH�H�H¿FDFLD��DIURQWD��SRU�XQKD�EDQGD��D�QHFHVLGDGH�GH�LQFRUSRUDU�DV�PRGL¿FDFLyQV�GR�
Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, concretando o concepto de unidade unidade familiar, 
GH¿QLQGR�RV�FULWHULRV�GH�DGPLVLyQ�H�D�IRUPD�GH�DFUHGLWDORV�H�UHJXODQGR�R�SURFHGHPHQWR�GH�
escolarización (de reserva, de admisión ordinaria e de escolarización extraordinaria), e a 
adxudicación de posto no centro.

Por outra banda, aborda a conveniencia de dispoñer dunha norma actualizada que in-
clúa os diversos cambios derivados da implantación da administración electrónica, que 
afectaron ao longo destes últimos anos tanto a forma de actuar da Administración e dos 
centros docentes xestores deste procedemento como a forma de actuar das familias; ta-
mén a conveniencia de trasladarlle as melloras introducidas na aplicación informática de 
xestión da admisión. Ademais, pretende mellorar a estrutura e sistemática da norma e do 
procedemento que regula.

C
V

E
-D

O
G

: q
6k

9d
qe

3-
4v

03
-e

dt
1-

6b
70

-a
nj

db
hy

lfi
91



DOG Núm. 212 Martes, 8 de novembro de 2022 Páx. 58251

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

Os tempos de tramitación deste procedemento, máis concretamente a necesidade de 
rematar a admisión ordinaria antes do 20 de xuño en educación infantil e primaria e antes 
do 23 de xuño en educación secundaria obrigatoria e bacharelato, para que o alumnado se 
SRLGD�PDWULFXODU��REULJDQ�D�UHGXFLU�GH����D���GtDV�KiELOHV�R�SUD]R�SDUD�HPHQGDU�GH¿FLHQ-
cias (artigo 7), para formular alegacións (artigo 8.3) e para reclamar contra as puntuacións 
provisionais (artigo 35.2).

De acordo co previsto no artigo 41.2 e 42.4 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de 
organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de 
Galicia, a iniciativa normativa estivo exposta en consulta pública previa e en trámite de 
información pública a través do Portal de transparencia e Goberno aberto. Ademais, foi 
VRPHWLGD�D� LQIRUPH�GH� LPSDFWR�GH�[pQHUR��GH�VXVWHQWDELOLGDGH�¿QDQFHLUD�� WHFQROy[LFR�H�
funcional e de legalidade.

En consecuencia, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, en 
uso das facultades conferidas na disposición derradeira primeira do Decreto 13/2022, do 3 
de febreiro,

ACORDO:

CAPÍTULO I

Disposicións xerales

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación

1. Esta orde ten por obxecto regular os criterios e os procedementos de reserva 
(ED550A), de admisión ordinaria (ED550B) e de escolarización extraordinaria (ED550C) 
nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo 
ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e 
de bacharelato.

2. Quedan excluídas do ámbito e aplicación desta norma os procedementos de admisión 
do alumnado en ensinanzas de formación profesional, de réxime especial e de adultos.

Artigo 2. Determinación e publicación dos postos escolares en cada centro 

1. Para determinar o número de postos escolares nun centro docente en cada curso 
académico, terase en conta:
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a) A capacidade total do centro e, no caso de centros privados concertados, o estableci-
do no seu réxime de autorización e o número de unidades concertadas.

b) O número máximo de alumnos/as por cada unidade e nivel será o seguinte:

1º. Segundo ciclo de educación infantil e educación primaria: 25 por unidade.

2º. Educación secundaria obrigatoria: 30 por grupo.

3º. Bacharelato: 33 por grupo.

2. Para determinar o número de postos escolares dispoñibles para a súa oferta en ad-
misión en cada curso académico, deberá terse en conta:

a) A previsión de permanencias.

b) Os postos reservados ao alumnado procedente de centro adscrito.

c) En bacharelato, ademais, as distintas modalidades.

3. O número de postos escolares por unidade reservados ao alumnado con necesida-
GHV�HVSHFt¿FDV�GH�DSRLR�HGXFDWLYR�QR�SULPHLUR�FXUVR�GH�FDGD�HWDSD�����GH�LQIDQWLO�����GH�
primaria e 1º de secundaria obrigatoria) será de 3.

4. A persoa titular da xefatura territorial da consellería competente en materia de educa-
ción, por proposta da dirección dos centros públicos e da titularidade dos centros privados 
FRQFHUWDGRV��H�GH�DFRUGR�FRD�SODQL¿FDFLyQ�SUHYLDPHQWH�HODERUDGD�H�RV�FULWHULRV�DQWHULRUHV��
aprobará a previsión de postos escolares dispoñibles para a súa oferta en cada centro e 
DV�V~DV�PRGL¿FDFLyQV�

$�SXEOLFDFLyQ�GD�SUHYLVLyQ�LQLFLDO�DQWHV�GR���GH�PDU]R�H�GDV�V~DV�PRGL¿FDFLyQV�IDUDVH�
no taboleiro de anuncios e na páxina web do centro; tamén se manterá actualizada e será 
accesible a través da aplicación informática admisionalumnado.

5. Os centros docentes tramitarán todas as solicitudes presentadas, existan ou non pos-
tos vacantes no respectivo curso, para o caso de que estas poidan producirse.

Artigo 3. Alumnado con garantía de permanencia no centro docente

1. O alumnado matriculado nun centro docente público ou privado concertado ten ga-
rantida a súa permanencia nel. Polo tanto, o cambio de curso, ciclo, nivel ou etapa non 
requirirá un novo procedemento de admisión, agás que implique cambio de centro.
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2. Non obstante o anterior, canto se trate de alumnado de educación secundaria obriga-
toria ou bacharelato, deberá formalizar directamente a matrícula.

3. Sen prexuízo da garantía de permanencia, poderá presentar solicitude de admisión 
noutro centro educativo na forma e prazo establecidos nesta orde.

���(VWH�DOXPQDGR�SHUGHUi�R�GHUHLWR�GH�SHUPDQHQFLD�QR�FHQWUR�GH�RUL[H�VH�¿JXUD�DGPLWL-
GR�QD�OLVWD[H�GH¿QLWLYD�GH�DGPLWLGRV�GR�QRYR�FHQWUR�

Artigo 4. Acceso a servizos complementarios

1. O alumnado que queira acceder aos servizos complementarios de comedor e/ou 
transporte escolar deberá indicalo no recadro correspondente do modelo normalizado de 
solicitude de reserva (ED550A-anexo I), de admisión ordinaria (ED550B-anexo II) ou cando 
se matricule en educación secundaria obrigatoria.

Cando teña garantía de permanencia no centro docente e non teña que formalizar ma-
trícula, deberá solicitalos expresamente mediante escrito dirixido ao centro durante o mes 
de maio de cada ano.

2. O alumnado que solicite e obteña praza nun centro escolar que non estea na área de 
LQÀXHQFLD�TXH�OOH�FRUUHVSRQGD��GRPLFLOLR�IDPLOLDU�RX�OXJDU�GH�WUDEDOOR�GDV�SHUVRDV�SUR[HQL-
toras, titoras ou acolledoras) non terá dereito aos servizos complementarios de comedor e/
ou transporte escolar.

3. Excepcionalmente, terán dereito a estes servizos as irmás e os irmáns do alumnado 
xa escolarizado no centro con carácter forzoso.

Artigo 5. Información ao alumnado e ás familias

1. Os centros publicarán o seu proxecto educativo e facilitaranlles ao alumnado e ás 
familias información sobre este proxecto educativo, o carácter propio dos centros privados 
FRQFHUWDGRV��VH�R�WLYHVHQ�GH¿QLGR��H�R�Up[LPH�GH�¿QDQFLDPHQWR�FRQ�IRQGRV�S~EOLFRV��R�SUR-
cedemento de reserva e admisión; as actividades escolares complementarias, actividades 
extraescolares e servizos complementarios de que dispoñan, indicando expresamente que 
son voluntarios e non lucrativos, así como as percepcións económicas autorizadas pola 
consellería competente en materia de educación e as aprobadas polo consello escolar do 
centro.

C
V

E
-D

O
G

: q
6k

9d
qe

3-
4v

03
-e

dt
1-

6b
70

-a
nj

db
hy

lfi
91



DOG Núm. 212 Martes, 8 de novembro de 2022 Páx. 58254

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

2. Así mesmo, durante a tramitación do procedemento de reserva e de admisión expo-
rán no seu taboleiro de anuncios e na páxina web, como mínimo, a seguinte información:

a) Normativa reguladora do procedemento.

b) Prazo de presentación das solicitudes de reserva.

c) Data de publicación da listaxe do alumnado con posto reservado.

d) Postos escolares ofertados en cada nivel e etapa, que deberán manter actualizados.

e) Prazo de presentación das solicitudes de admisión.

f) Nota informativa que indique expresamente que:

1º. Todo o alumnado incluído no ámbito desta orde poderá presentar solicitude de admi-
sión, pedindo ata seis (6) centros por orde de preferencia, e alegar os criterios de admisión 
que pretenda que se lle valoren. Esta solicitude de admisión dirixirase ao centro solicitado 
en primeiro lugar.

Despois de presentar unha solicitude de admisión, para renunciar a ela deberá facerse 
expresamente, indicándoo no recadro correspondente da nova solicitude que deberá pre-
sentarse.

2º. O alumnado que teña prioridade para continuar estudos nun centro de adscrición 
pode exercer o seu dereito á reserva de praza presentando solicitude de reserva no centro 
DGVFULWR��LVWR�p��QR�TXH�HVWi�PDWULFXODGR�QHVH�PRPHQWR��H�LGHQWL¿FDUi�R�FHQWUR�GH�DGVFUL-
ción que solicita.

3º. En todo caso, a solicitude de reserva ou de admisión é única para cada alumno/a e 
ten carácter vinculante. A súa presentación implica que son certos os datos indicados nela.

A existencia dunha solicitude de admisión presentada en prazo sen renunciar expresa-
mente á anterior e, así mesmo, a existencia dunha solicitude de admisión sen ter renuncia-
do á praza reservada a 28 de febreiro (este incluído) poderán ser causa de perda do dereito 
a participar no procedemento nos termos previstos no artigo 8.

J��3UD]R� GH� SUHVHQWDFLyQ� GD� GRFXPHQWDFLyQ� [XVWL¿FDWLYD� GRV� FULWHULRV� GH� EDUHPR�
alegados.
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K��'DWD�GH�SXEOLFDFLyQ�GD�OLVWD[H�SURYLVLRQDO�H�GH¿QLWLYD�GR�DOXPQDGR�DGPLWLGR�H�QRQ�
admitido e prazo para formular reclamación.

i) Prazo para formalizar a matrícula.

k) Centros que ten adscritos e adscrición do centro a outro ou outros, se é o caso.

O��ÈUHD�GH�LQÀXHQFLD�GR�FHQWUR�HQ�FDGD�XQKD�GDV�HQVLQDQ]DV�LPSDUWLGDV�H�iUHDV�OLPtWURIHV�

P��6HUYL]RV�FRPSOHPHQWDULRV�TXH�RIUH]D�R�FHQWUR��LGHQWL¿FDQGR�D�QRUPDWLYD�FRQFUHWD�
que os regule.

n) Así mesmo, incluirá a referencia a que a admisión e a matriculación nun centro do-
cente público ou privado concertado implicarán respectar o proxecto educativo e o carácter 
propio do centro privado concertado, se o tivese.

3. Ademais, o centro indicará expresamente na información ao alumnado e ás familias 
que poderán consultar na aplicación admisionalumnado (https://www.edu.xunta.gal/admi-
sionalumnado):

a) O cronograma coas datas dos trámites principais do procedemento de reserva, admi-
sión ordinaria e matrícula.

E��$�SUHYLVLyQ�GH�SRVWRV�HVFRODUHV�GLVSRxLEOHV�H�DV�V~DV�PRGL¿FDFLyQV�

c) A relación do alumnado de cada curso, co número da solicitude de admisión asignado 
pola aplicación admisionalumnado no momento da súa gravación.

d) O estado de tramitación da súa solicitude utilizando o número de solicitude e o núme-
ro de DNI da persoa solicitante.

H��$�OLVWD[H�GR�DOXPQDGR�FRQ�SRVWR�UHVHUYDGR�H�D�OLVWD[H�SURYLVLRQDO�H�GH¿QLWLYD�GR�DOXP-
nado admitido coa puntuación total e do alumnado non admitido, utilizando calquera dos 
PHFDQLVPRV�GH�LGHQWL¿FDFLyQ�DGPLWLGRV�SROD�VHGH�HOHFWUyQLFD�GD�;XQWD�GH�*DOLFLD��LQFOXtQ-
GR�R�FHUWL¿FDGR�GL[LWDO�H�&KDYH�����KWWSV���VHGH�[XQWD�JDO�FKDYH�����

Artigo 6. Procedemento de escolarización

1. O procedemento de escolarización estruturase en procedemento de reserva, de ad-
misión ordinaria e de escolarización extraordinaria.
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2. O procedemento de reserva comprende a tramitación de solicitudes de reserva 
(ED550A) presentadas en prazo, cando os postos dispoñibles no centro de adscrición se-
[DQ�VX¿FLHQWHV�SDUD�DWHQGHU�WRGDV�DV�VROLFLWXGHV��(VWH�SURFHGHPHQWR�FRQFO~H�FRD�SXEOLFD-
ción da listaxe do alumnado con posto reservado.

3. O procedemento de admisión ordinaria comprende a tramitación das solicitudes de 
admisión (ED550B) presentadas en prazo. Este procedemento conclúe coa publicación da 
OLVWD[H�GH¿QLWLYD�GR�DOXPQDGR�DGPLWLGR�H�QRQ�DGPLWLGR�RX��GH�VHU�R�FDVR��FRD�HVFRODUL]D-
ción do alumnado conforme a proposta de adxudicación subsidiaria de postos escolares 
que efectúe a respectiva comisión de escolarización.

Rematado o procedemento de admisión ordinario, o alumnado que perdese o dereito a 
SDUWLFLSDU�QHVWH��SRU�SUHVHQWDU�D�VROLFLWXGH�GH�DGPLVLyQ��('���%��IyUD�GH�SUD]R��SRU�GH¿-
ciencias ou por calquera das causas do artigo 8, escolarizarase de acordo co previsto no 
artigo 40 desta orde.

4. O procedemento de escolarización extraordinaria comprende a tramitación ao longo 
do curso escolar das solicitudes de escolarización (ED550C) motivadas por algunha das 
causas indicadas no artigo 45.

Artigo 7. 5HTXLULPHQWR�GH�HPHQGD�GH�GH¿FLHQFLDV�H�GH�GRFXPHQWDFLyQ

���2�FHQWUR�GRFHQWH�UHTXLULUi�D�HPHQGD�GDV�GH¿FLHQFLDV�GHWHFWDGDV�QD�VROLFLWXGH�H�QD�
documentación necesaria para acreditar as circunstancias indicadas nela e os criterios de 
baremo alegados, e concederá un prazo de 5 días hábiles para a súa presentación.

���$� IDOWD�GH�HPHQGD�GDV�GH¿FLHQFLDV�GHWHFWDGDV�QD�VROLFLWXGH� LPSHGLUi�SDUWLFLSDU�QR�
procedemento de baremo dos criterios de admisión alegados.

���$�IDOWD�RX�D�LQVX¿FLHQWH�DFUHGLWDFLyQ�GXQ�FULWHULR�LPSHGLUi�D�V~D�YDORUDFLyQ�SDUD�RV�
HIHFWRV�GH�¿[DU�D�SXQWXDFLyQ�GHWHUPLQDQWH�GD�RUGH�GH�SUHODFLyQ�

Artigo 8. Declaración da perda do dereito a participar no procedemento

1. Poderán ser causa de perda do dereito a participar no procedemento de admisión 
ordinario:

a) Indicar datos na solicitude que non se axusten ás circunstancias reais do alumnado 
ou da unidade familiar.
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E��$FKHJDU�GRFXPHQWDFLyQ�TXH�UHÀLFWD�GDWRV�TXH�QRQ�VH�D[XVWHQ�iV�FLUFXQVWDQFLDV�UHDLV�
do alumnado ou da unidade familiar.

c) Presentar solicitude de admisión sen renunciar expresamente á anterior ou anteriores.

d) Presentar solicitude de admisión sen ter renunciado expresamente á praza reservada 
en día 28 de febreiro (este incluído).

2. A dirección dos centros públicos e a titularidade dos centros privados concertados 
remitirán, de xeito inmediato, estas solicitudes á xefatura territorial.

���$�SHUVRD�WLWXODU�GD�[HIDWXUD�WHUULWRULDO�QRWL¿FDUDOOH�HVWD�LQFLGHQFLD�i�SHUVRD�VROLFLWDQWH��
e concederalle un prazo de 5 días hábiles para que formule alegacións, achegue documen-
WRV�RX�[XVWL¿FDFLyQV�TXH�FRQVLGHUH�SURFHGHQWHV�

4. Á vista das alegacións formuladas ou transcorrido o prazo sen que se presentasen, 
a persoa titular da xefatura territorial resolverá o procedente no prazo de 5 días hábiles: 
declarará ben a conservación ou ben a perda do dereito a participar no procedemento de 
admisión.

1D�QRWL¿FDFLyQ�GHVWD�UHVROXFLyQ�GHEHUi�LQGLFDUVH�H[SUHVDPHQWH�TXH�SRQ�¿Q�i�YtD�DGPL-
nistrativa e que contra ela cabe interpor recurso potestativo de reposición ou recurso con-
tencioso-administrativo, así como o órgano competente e o prazo para a súa interposición.

Artigo 9. Publicación de actos

1. De conformidade co establecido no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, 
reguladora do procedemento administrativo común das administracións públicas, publica-
ranse no taboleiro de anuncios, que unicamente será visible no interior do recinto escolar: 
a listaxe do alumnado con posto reservado, a relación do alumnado de cada curso co nú-
mero da solicitude de admisión asignado pola aplicación admisionalumnado no momento 
GD�V~D�JUDYDFLyQ�H�D�OLVWD[H�SURYLVLRQDO�H�GH¿QLWLYD�GR�DOXPQDGR�DGPLWLGR�FRD�SXQWXDFLyQ�
total e do alumnado non admitido.

2. Así mesmo, estarán dispoñibles a través da aplicación informática admisionalumnado 
(https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado):

a) A relación do alumnado de cada curso co número da solicitude de admisión asignado 
pola aplicación admisionalumnado no momento da súa gravación.
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b) O estado de tramitación das solicitudes, utilizando o número de solicitude e o número 
de DNI da persoa solicitante.

F��$�OLVWD[H�GR�DOXPQDGR�FRQ�SRVWR�UHVHUYDGR�H�D�OLVWD[H�SURYLVLRQDO�H�GH¿QLWLYD�GR�DOXP-
nado admitido coa puntuación total e do alumnado non admitido, utilizando calquera dos 
PHFDQLVPRV�GH�LGHQWL¿FDFLyQ�DGPLWLGRV�SROD�VHGH�HOHFWUyQLFD�GD�;XQWD�GH�*DOLFLD��LQFOXtGR�
R�FHUWL¿FDGR�GL[LWDO�H�&KDYH�����KWWSV���VHGH�[XQWD�JDO�FKDYH�����

Artigo 10. 1RWL¿FDFLyQV

���$V�QRWL¿FDFLyQV�GH�UHVROXFLyQV�H�DFWRV�DGPLQLVWUDWLYRV�SUDFWLFDUDQVH�SUHIHULEOHPHQWH�
por medios electrónicos. As persoas interesadas poderán decidir e comunicar en calquera 
PRPHQWR�TXH�DV�QRWL¿FDFLyQV�VXFHVLYDV�VH�SUDFWLTXHQ�RX�GHL[HQ�GH�SUDFWLFDU�SRU�PHGLRV�
electrónicos mediante os modelos normalizados dispoñibles.

2. A persoa interesada deberá manifestar expresamente a modalidade escollida para a 
QRWL¿FDFLyQ��HOHFWUyQLFD�RX�HQ�SDSHO��QR�IRUPXODULR�

���1R�FDVR�GH�RSWDU�SROD�QRWL¿FDFLyQ�HQ�SDSHO��SUDFWLFDUDVH�D�QRWL¿FDFLyQ�VHJXQGR�R�
establecido na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

4. De conformidade do artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración 
GL[LWDO�GH�*DOLFLD��DV�QRWL¿FDFLyQV�HOHFWUyQLFDV�SUDFWLFDUDQVH�PHGLDQWH�D�FRPSDUHFHQFLD�
QD�VHGH�HOHFWUyQLFD�GD�;XQWD�GH�*DOLFLD�H�D�WUDYpV�GR�VLVWHPD�GH�QRWL¿FDFLyQV�HOHFWUyQLFDV�
GH�*DOLFLD��1RWL¿FD�JDO��(VWH�VLVWHPD�UHPLWLUDOOHV�iV�SHUVRDV�LQWHUHVDGDV�DYLVRV�GD�SRVWD�i�
GLVSRVLFLyQ�GDV�QRWL¿FDFLyQV�i�FRQWD�GH�FRUUHR�HOHFWUyQLFR�H�RX�WHOpIRQR�PyELO�TXH�FRQVWHQ�
QD�VROLFLWXGH��(VWHV�DYLVRV�QRQ�WHUiQ��HQ�QLQJ~Q�FDVR��HIHFWRV�GH�QRWL¿FDFLyQ�SUDFWLFDGD�H�
D�V~D�IDOWD�QRQ�LPSHGLUi�TXH�D�QRWL¿FDFLyQ�VH[D�FRQVLGHUDGD�SOHQDPHQWH�YiOLGD�

���$V�QRWL¿FDFLyQV�SRU�PHGLRV�HOHFWUyQLFRV�HQWHQGHUDQVH�SUDFWLFDGDV�QR�PRPHQWR�
en que se produza o acceso ao seu contido, e entenderanse rexeitados cando transco-
UUDQ�GH]�GtDV�QDWXUDLV�GHVGH�D�SRVWD�i�GLVSRVLFLyQ�GD�QRWL¿FDFLyQ�VHQ�TXH�VH�DFFHGD�
ao seu contido.

���6H�R�HQYtR�GD�QRWL¿FDFLyQ�HOHFWUyQLFD�QRQ�IRU�SRVLEOH�SRU�SUREOHPDV�WpFQLFRV��SUDF-
WLFDUDVH�D�QRWL¿FDFLyQ�SRORV�PHGLRV�SUHYLVWRV�QD�QRUPDWLYD�UHJXODGRUD�GR�SURFHGHPHQWR�
administrativo común.
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Artigo 11. 1RWL¿FDFLyQV�SUDFWLFDGDV�SRU�FHQWURV�GRFHQWHV

$�QRWL¿FDFLyQ�GH�UHTXLULPHQWRV�H�GHPDLV�GHFLVLyQV�GRV�FHQWURV�GRFHQWHV�PRWLYDGDV�SROR�
procedemento de escolarización do alumnado practicarase en papel, polos medios previs-
tos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, reguladora do procedemento administrativo común 
das administracións públicas.

CAPÍTULO II

unidade familiar e criterios de admisión

Artigo 12. Membros computables da unidade familiar

1. Para os efectos desta orde, terán a consideración de membros computables da uni-
dade familiar:

a) As persoas proxenitoras non separadas legalmente nin divorciadas ou, de ser o caso, 
as titoras ou acolledoras do alumnado.

E��2V�DV�¿OORV�DV�PHQRUHV�GH�LGDGH�

F��2V�DV�¿OORV�DV�PDLRUHV�GH�LGDGH�FRQ�GLVFDSDFLGDGH�TXH�HVWHDQ�LQFDSDFLWDGRV�DV�[X-
dicialmente suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

G��2V�DV�¿OORV�DV�VROWHLURV�PHQRUHV�GH����DQRV�VH�FRQYLYHQ�QR�GRPLFLOLR�IDPLOLDU�

e) A persoa que, por novo matrimonio, en situación de unión de feito ou análoga rela-
ción de afectividade ás anteriores con convivencia, resida no domicilio familiar coa persoa 
proxenitora do alumnado, agás nos casos de custodia compartida.

2. As persoas proxenitoras separadas legalmente ou divorciadas con custodia compar-
WLGD�IRUPDQ�XQKD�XQLGDGH�IDPLOLDU�FRV�¿OORV�TXH�WHxHQ�HQ�FRP~Q�

3. Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar entenderase constituída 
polas persoas proxenitoras e todos os descendentes que convivan con eles e que reúnan 
os requisitos do número 1.

4. Non terá a consideración de membro computable da unidade familiar:

a) A persoa proxenitora que non teña a custodia, nos casos de separación ou divorcio.
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b) O agresor, nos casos de violencia de xénero.

5. En todo caso, terase en conta a situación persoal, a composición da unidade familiar 
e os criterios de admisión por referencia á data de inicio do prazo para presentar, solicitu-
GHV�GH�DGPLVLyQ��DJiV�RV�GDWRV�HFRQyPLFRV��UHQGD�H�,35(0���TXH�VHUiQ�GR�H[HUFLFLR�¿VFDO�
anterior en 2 anos ao ano natural da solicitude.

Artigo 13. Criterios de admisión

Cando o número de solicitudes de admisión presentadas en prazo sexa superior ao de 
SRVWRV�GLVSRxLEOHV�QR�FHQWUR��YDORUDUDQVH�RV�VHJXLQWHV�FULWHULRV�SDUD�¿[DU�XQKD�RUGH�GH�
prelación:

1. Irmán ou irmá matriculados no centro.

2. Proximidade ao centro docente do domicilio familiar ou do lugar de traballo da persoa 
proxenitora, titora ou acolledora.

3. Renda per cápita da unidade familiar.

4. Persoa proxenitora, titora ou acolledora traballadora do centro docente.

5. Familia numerosa.

6. Alumnado nado de parto múltiple.

7. Familia monoparental.

8. Discapacidade de calquera membro computable da unidade familiar.

9. Condición de vítima de violencia de xénero.

10. Condición de vítima de terrorismo.

11. Criterio complementario.

12. Expediente académico para as ensinanzas de bacharelato.

Artigo 14. Irmá ou irmán matriculados no centro

1. Para os efectos desta orde, terán a mesma consideración que os irmáns por natureza 
e adopción:
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D��2V�¿OORV�GH�FDOTXHUD�GRV�FyQ[X[HV�RX�SHUVRDV�XQLGDV�SRU�DQiORJD�UHODFLyQ�GH�DIHFWL-
vidade, sempre que convivan na unidade familiar.

b) As persoas en situación de tutela ou garda en acollemento familiar, sempre que con-
vivan na unidade familiar.

2. Só se terán en conta os irmáns que vaian continuar escolarizados no curso para o cal 
se solicita a admisión no mesmo centro, ou noutro centro público que teña a consideración 
de centro único (isto é, centro adscrito e de adscrición do nivel inmediato superior).

3. A puntuación será a seguinte: por unha irmá ou un irmán matriculada/o no centro: 8 
puntos; polo segundo e seguintes, 2 puntos por cada un, co máximo de 14 puntos.

Artigo 15. Proximidade ao centro docente do domicilio familiar ou do lugar de traballo

1. A persoa solicitante indicará na solicitude de admisión se quere que se lle valore a 
proximidade ao centro docente do domicilio familiar ou a do lugar de traballo. Esta opción 
afecta todos e cada un dos postos relacionados na solicitude e é excluínte, pois as puntua-
cións en ningún caso son acumulables.

2. Para os efectos desta orde, considérase domicilio familiar aquel en que convivan 
habitualmente os membros computables da unidade familiar cunha antigüidade mínima 
dun ano respecto do inicio do prazo de presentación de solicitudes. Cando non se reúna o 
requisito da antigüidade mínima dun ano, a persoa solicitante deberá acreditar o título que 
lexitime a ocupación da vivenda e a residencia real e efectiva nela.

3. Nos casos de separación ou divorcio das persoas proxenitoras, se teñen atribuída a 
FXVWRGLD�FRPSDUWLGD��FRQVLGpUDVH�GRPLFLOLR�IDPLOLDU�DTXHO�HQ�TXH�¿JXUH�R�D�DOXPQR�D��1R�
VXSRVWR�GH�FXVWRGLD�H[FOXVLYD��DTXHO�HQ�TXH�¿JXUH�D�SHUVRD�SUR[HQLWRUD�TXH�WHxD�DWULEXtGD�
a custodia do alumno/a. En ambos os casos, será de aplicación o requisito xeral da antigüi-
dade mínima dun ano e a excepción indicada no número anterior.

4. A puntuación por proximidade do domicilio familiar ao centro docente será a seguinte:

D��6H�HVWi�QD�iUHD�GH�LQÀXHQFLD�GR�FHQWUR����SXQWRV�

E��6H�HVWi�HQ�iUHDV�OLPtWURIHV�i�iUHD�GH�LQÀXHQFLD�GR�FHQWUR����SXQWRV�
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5. Para os efectos desta orde, considérase lugar de traballo o enderezo concreto onde 
estea situado o centro de traballo do membro computable da unidade familiar.

Nos casos de separación ou divorcio, se a custodia é compartida, poderase optar polo 
lugar de traballo de calquera das persoas proxenitoras; se a custodia é exclusiva, terase en 
conta o lugar de traballo da persoa proxenitora que a teña atribuída.

6. A puntuación por proximidade do lugar de traballo ao centro docente será a seguinte:

D��6H�HVWi�QD�iUHD�GH�LQÀXHQFLD�GR�FHQWUR����SXQWRV�

E��6H�HVWi�HQ�iUHDV�OLPtWURIHV�i�iUHD�GH�LQÀXHQFLD�GR�FHQWUR����SXQWRV�

Artigo 16. Renda per cápita da unidade familiar

1. Para os efectos desta orde, a renda per cápita da unidade familiar é o resultado de 
GLYLGLU�D�UHQGD�GD�XQLGDGH�IDPLOLDU�GR�H[HUFLFLR�¿VFDO�DQWHULRU�HQ���DQRV�DR�DQR�QDWXUDO�GH�
presentación da solicitude entre o número de membros computables.

2. A renda da unidade familiar será o resultado de sumar as rendas obtidas polos mem-
bros computables da unidade familiar que obteñan ingresos de calquera natureza, de con-
formidade coa normativa reguladora do imposto sobre a renda das persoas físicas.

Cando presenten declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas no exercicio 
¿VFDO�FRUUHVSRQGHQWH��VXPDUDQVH�D�EDVH� LPSRxLEOH�[HUDO�H�D�EDVH� LPSRxLEOH�GR�DIRUUR��
Cando non a presenten, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios faci-
litados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

3. A puntuación, por referencia ao indicador público de renda de efectos múltiples 
�,35(0��GR�H[HUFLFLR�¿VFDO�D�TXH�FRUUHVSRQGH�D�UHQGD��VHUi�D�VHJXLQWH�

a) Se é inferior a 0,5 veces o IPREM: 3 puntos.

b) Se é igual ou superior a 0,5 e inferior a 0,75 veces o IPREM: 2 puntos.

c) Se é igual ou superior a 0,75 e inferior ao IPREM: 1 punto.

d) Se é igual ou superior ao IPREM: 0 puntos.
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Artigo 17. Persoa proxenitora, titora ou acolledora traballadora do centro docente 

1. Para os efectos desta orde, a persoa proxenitora, titora ou acolledora terá a conside-
ración de traballadora do centro docente cando estea vinculada con este por unha relación 
IXQFLRQDULDO�RX�SRU�XQ�FRQWUDWR�GH�WUDEDOOR�GH�GXUDFLyQ�LQGH¿QLGD�RX�WHPSRUDO��VHPSUH�TXH��
QHVWH�~OWLPR�FDVR��GXUH�DWD�R�¿QDO�GR�FXUVR�SDUD�R�FDO�VROLFLWD�D�DGPLVLyQ�

Así mesmo, terán esta consideración as persoas que sexan socias traballadoras de 
cooperativas e a persoa titular do centro privado concertado.

2. A puntuación por persoa proxenitora, titora ou acolledora traballadora do centro será 
de 3 puntos, con independencia de que ambas traballen nel.

���&RUUHVSyQGHOOH� DR� FHQWUR� FRPSUREDU� HVWH� FULWHULR� H� LQFRUSRUDU� D� [XVWL¿FDFLyQ�DR�
expediente.

Artigo 18. Familia numerosa 

Ás familias que teñan recoñecida a condición de familia numerosa correspóndelles a 
seguinte puntuación:

1. Por familia numerosa de categoría especial: 3 puntos.

2. Por familia numerosa de categoría xeral: 2 puntos.

Artigo 19. Alumnado nado de parto múltiple 

No caso de irmáns nados dun parto múltiple, sempre que soliciten o mesmo centro, co-
rresponderanlles 8 puntos se son dous e 10 puntos se son máis de dous.

Artigo 20. Familia monoparental

Ás familias que teñan a condición de monoparental correspóndelles unha puntuación 
de 2 puntos.

Artigo 21. Discapacidade de calquera membro computable da unidade familiar

1. Por discapacidade igual ou superior ao 33 % dos membros computables da unidade 
familiar correspóndelle a puntuación indicada a continuación, co máximo de 4 puntos:
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a) Alumno/a: 4 puntos.

b) Calquera das persoas proxenitoras, titoras ou acolledoras, ou o novo cónxuxe ou 
persoa unida por análoga relación de afectividade á persoa proxenitora: 3 puntos.

c) Calquera das irmás ou dos irmáns: 1 punto por cada un.

Así mesmo, terá a consideración de discapacidade equiparada ao 33 % a percepción 
de pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente total, absoluta ou grande 
invalidez, e a percepción de pensión de clases pasivas por xubilación ou retiro por incapa-
cidade permanente para o servizo ou inutilidade.

Artigo 22. Condición de vítima de violencia de xénero

Cando calquera dos membros computables da unidade familiar teña a condición de víti-
ma de violencia de xénero atribuiráselle unha puntuación de 2 puntos.

Artigo 23. Condición de vítima de terrorismo

Cando calquera dos membros computables da unidade familiar teña a condición de 
vítima de terrorismo atribuiráselle unha puntuación de 2 puntos.

Artigo 24. Criterio complementario

1. Os centros docentes poderán escoller, de forma motivada, como criterio comple-
mentario, calquera circunstancia relevante e obxectiva, e indicarán a forma de acredi-
tala. Esta circunstancia tamén poderá ser calquera dos criterios de admisión indicados 
nesta orde.

2. A aprobación do criterio complementario correspóndelle ao consello escolar nos cen-
tros públicos e á titularidade, por proposta do consello escolar, nos centros concertados. 
Este acordo de aprobación e a forma de acreditar o criterio comunicaranse en todo caso 
á xefatura territorial no prazo de 2 días hábiles seguintes á súa adopción e publicaranse 
na aplicación admisionalumnado, no taboleiro de anuncios e/ou na páxina web do centro 
antes do 1 de marzo.

3. A puntuación por este criterio será de 1 punto.
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Artigo 25. Expediente académico para ensinanzas de bacharelato

1. Na primeira solicitude de admisión en ensinanzas de bacharelato terase en conta 
D�QRWD�PHGLD�GR�~OWLPR�FXUVR�¿QDOL]DGR�����RX����GH�HGXFDFLyQ�VHFXQGDULD�REULJDWRULD�RX�
daquelas ensinanzas que permitan acceder ás de bacharelato.

2. A puntuación por este criterio será a seguinte:

a) Nota media de sobresaliente: 2 puntos.

b) Nota media de notable: 1 punto.

c) Por nota media de ben: 0,50 puntos.

CAPÍTULO III

procedemento de reserva e de admisión ordinaria

Sección 1ª. Normas xerais

Artigo 26. Presentación de solicitudes

1. As solicitudes (ED550A e ED550B) presentaranse preferiblemente por vía electrónica, 
mediante o formulario normalizado dispoñible na aplicación informática admisionalumnado 
(https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado), a través da sede electrónica da Xunta de 
Galicia, https://sede.xunta.gal

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente no centro docente 
indicado en primeiro lugar ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa 
reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación electrónica das solicitudes poderá empregarse calquera dos me-
FDQLVPRV�GH�LGHQWL¿FDFLyQ�H�VLQDWXUD�DGPLWLGRV�SROD�VHGH�HOHFWUyQLFD�GD�;XQWD�GH�*DOLFLD��
incluíndo o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

2. Os formularios normalizados de solicitude e de comprobación de datos dos membros 
computables da unidade familiar e consentimento da outra persoa proxenitora, titora ou 
acolledora tamén estarán accesibles:

a) Na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal
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b) No portal educativo no enderezo http://www.edu.xunta.gal

c) Nas dependencias dos centros docentes.

3. Todo o alumnado incluído no ámbito desta orde poderá presentar solicitude de admi-
sión, pedirá ata seis (6) centros por orde de preferencia e alegará os criterios de admisión 
que pretenda que se lle valoren. Esta solicitude de admisión dirixirase ao centro solicitado 
en primeiro lugar.

Logo de presentar unha solicitude de admisión, para renunciar a ela deberá facerse 
expresamente, indicándoo no recadro correspondente da nova solicitude que deberá pre-
sentarse.

4. Cando o alumnado teña prioridade para continuar estudos nun centro de adscrición, 
pode exercer o seu dereito á reserva de praza presentando solicitude de reserva no centro 
adscrito, isto é, no que está matriculado nese momento, e indicará o centro de adscrición 
que solicita.

5. En todo caso, a solicitude de reserva ou de admisión é única para cada alumno/a, ten 
carácter vinculante e a súa presentación implica que son certos os datos indicados nela.

A existencia dunha solicitude de admisión presentada en prazo sen renunciar expresa-
mente á anterior, así como a existencia dunha solicitude de admisión sen ter renunciado 
á praza reservada en día 28 de febreiro (este incluído), poderán ser causa de perda do 
dereito a participar no procedemento nos termos previstos no artigo 8.

6. A solicitude de reserva, admisión ou escolarización extraordinaria deberá estar asi-
nada por calquera das persoas proxenitoras, titoras ou acolledoras do alumno/a menor de 
idade non emancipado. Deberá constar o consentimento expreso da outra persoa proxeni-
tora, titora ou acolledora no anexo de comprobación de datos dos membros computables 
da unidade familiar e consentimento (anexos I-bis, II-bis e III-bis).

Cando falte o consentimento expreso da outra persoa proxenitora para a escolarización, 
mentres non se produza a resolución xudicial nos termos previstos no artigo 156 do Código 
civil, manterase a situación de escolarización existente, se a houbese; no caso contrario, 
HVFRODUL]DUDVH�R�PHQRU��SURYLVLRQDOPHQWH�� WHQGR�HQ�FRQWD�D�VROLFLWXGH�H�R�FHUWL¿FDGR�GH�
convivencia.
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Nas situacións de violencia de xénero non é necesaria a sinatura do agresor.

7. O alumnado maior de idade ou o menor emancipado poderá actuar por si mesmo, 
como solicitante, ou mediante representante. 

8. Cando a solicitude se presente de forma presencial nun centro docente, a persoa 
LQWHUHVDGD�WHUi�GHUHLWR�D�TXH�R�FHQWUR�OOH�H[SLGD�FRSLD�RX�[XVWL¿FDQWH�DFUHGLWDWLYR�GD�V~D�
presentación, con data e selo.

9. A persoa titular da xefatura territorial poderá dispor que, en determinadas localidades, 
as solicitudes se presenten de forma presencial nun único centro ou dependencia.

Artigo 27. Prazo de presentación de solicitudes

1. O prazo de presentación de solicitudes de reserva (ED550A) comprende entre os 
días 15 de xaneiro e 4 de febreiro (ambos incluídos).

2. O prazo de presentación de solicitude de admisión (ED550B) comprende entre o 
día 1 e o 20 de marzo (ambos incluídos).

Artigo 28. 2SFLyQ� D� SRVWR� UHVHUYDGR� D� DOXPQDGR� FRQ� QHFHVLGDGHV� HVSHFt¿FDV� GH�
apoio educativo

1. Na solicitude de admisión (ED550B) a persoa solicitante poderá optar expresamen-
WH�SRU�XQ�SRVWR�UHVHUYDGR�D�DOXPQDGR�FRQ�QHFHVLGDGHV�HVSHFt¿FDV�GH�DSRLR�HGXFDWLYR��
1HVWH�FDVR��R�FHQWUR�GRFHQWH� UHPLWLUi�HVWD�VROLFLWXGH��D�GRFXPHQWDFLyQ�[XVWL¿FDWLYD�GDV�
situacións ou circunstancias concretas do alumnado que a acompañe e a súa avaliación 
psicopedagóxica inicial á xefatura territorial respectiva, no prazo máximo de 10 días hábiles 
seguintes ao da presentación da solicitude.

���2�HTXLSR�GH�RULHQWDFLyQ�HVSHFt¿FR��i�YLVWD�GD�GRFXPHQWDFLyQ�H�GR�LQIRUPH�LQLFLDO�GR�
centro, emitirá o seu informe preceptivo e non vinculante en que se indique se procede ou 
non a escolarización con cargo á reserva de prazas de alumnado con necesidades espe-
Ft¿FDV�GH�DSRLR�HGXFDWLYR�

���$�[HIDWXUD�WHUULWRULDO�UHPLWLUDOOHV�RV�LQIRUPHV�GR�HTXLSR�GH�RULHQWDFLyQ�HVSHFt¿FR�DRV�
centros afectados con copia á inspección educativa, antes da publicación da listaxe provi-
sional do alumnado admitido e non admitido.
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Sección 2ª. Adxudicación de postos escolares sen fase de baremo

Artigo 29. Publicación de listaxes e adxudicación de postos escolares sen fase de 
baremo

1. No caso do procedemento de reserva de postos, se o número de postos dispoñibles 
QR�FHQWUR�GH�DGVFULFLyQ�p�VX¿FLHQWH�SDUD�DWHQGHU�WRGDV�DV�VROLFLWXGHV�SUHVHQWDGDV�HQ�SUD-
]R��R�FHQWUR�DGVFULWR�H�R�FHQWUR�GH�DGVFULFLyQ�SXEOLFDUiQ�D�OLVWD[H�GH¿QLWLYD�GR�DOXPQDGR�
con posto reservado o día 22 de febreiro.

2. Así mesmo, se despois de publicar a listaxe do alumnado con posto reservado o 
FHQWUR�GRFHQWH� WLYHVH�SRVWRV�HVFRODUHV�VX¿FLHQWHV�SDUD�DWHQGHU� WRGDV�DV�VROLFLWXGHV�GH�
DGPLVLyQ� SUHVHQWDGDV� HQ� SUD]R� SDUD� R� FRQFUHWR� FXUVR�� SXEOLFDUi� D� OLVWD[H� GH¿QLWLYD� GR�
alumnado admitido.

3. En ambos os casos o alumnado de educación secundaria obrigatoria e bacharelato 
deberá formalizar a matrícula.

Sección 3ª. Adxudicación de postos escolares con fase de baremo

Artigo 30. Xestión de solicitudes con fase de baremo

���&DQGR�RV�SRVWRV�HVFRODUHV�GLVSRxLEOHV�HQ�UHVHUYD�QRQ�IRVHQ�VX¿FLHQWHV�SDUD�DWHQGHU�
todas solicitudes, publicarase esta circunstancia no centro adscrito e no centro de adscri-
ción e todo o alumnado deberá presentar necesariamente a solicitude de admisión.

2. Cando os postos escolares dispoñibles en admisión no centro indicado en primeiro 
OXJDU�QRQ�VH[DQ�VX¿FLHQWHV�SDUD�DWHQGHU�WRGDV�DV�VROLFLWXGHV��R�FLWDGR�FHQWUR�GRFHQWH�DEUL-
rá un prazo de 10 días hábiles, contados desde o día seguinte ao do remate do prazo para 
presentar as solicitudes, para que as persoas interesadas presenten de forma presencial 
QHO�D�GRFXPHQWDFLyQ�[XVWL¿FDWLYD�GRV�FULWHULRV�GH�EDUHPR�DOHJDGRV��SDUD� UHDOL]DU�i�V~D�
valoración e establecer unha orde de prelación.

���&DQGR�RV�SRVWRV�HVFRODUHV�UHVHUYDGRV�DR�DOXPQDGR�FRQ�QHFHVLGDGHV�HVSHFt¿FDV�GH�
apoio educativo sexa inferior ao número de solicitudes con informe favorable do equipo de 
RULHQWDFLyQ�HVSHFt¿FR��R�FHQWUR�GRFHQWH�UHTXLULUi�DV�SHUVRDV�VROLFLWDQWHV�SDUD�TXH�DFKH-
JXHQ�GH�IRUPD�SUHVHQFLDO�D�GRFXPHQWDFLyQ�[XVWL¿FDWLYD�GRV�FULWHULRV�GH�EDUHPR�DOHJDGRV�
e establecer unha orde de prelación.
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Artigo 31. Documentación complementaria (ED550A e ED550B)

1. As persoas interesadas deberán achegar, cando así o requira o centro indicado en 
primeiro lugar, a seguinte documentación:

a) Anexo I-bis ou anexo II-bis (Comprobación de datos dos membros computables da 
unidade familiar e de consentimento da outra persoa proxenitora, titora ou acolledora).

b) Documento acreditativo da representación.

F��&RSLD�GR� OLEUR�GH�IDPLOLD�RX�GRFXPHQWR�HTXLYDOHQWH�RQGH�¿JXUH�R�D�DOXPQR�D�H�RV�
demais membros computables da unidade familiar. En caso de separación ou divorcio, 
deberán achegar ademais a sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio 
regulador onde conste a custodia do menor.

G��&HUWL¿FDGR�GH�FRQYLYHQFLD�GRV�PHPEURV�FRPSXWDEOHV�GD�XQLGDGH�IDPLOLDU��TXH�GHEH-
rá 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 alugumento ou título que lexitima a ocupación da vivenda, 
así como recibos acreditativos do pagamento de subministracións (auga, luz...).

e) Lugar de traballo. Persoa traballadora 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.

I��/XJDU�GH�WUDEDOOR��3HUVRD�WUDEDOODGRUD�SRU�FRQWD�SURSLD��FHUWL¿FDGR�GH�DOWD�QR�FHQVR�
de actividades económicas da AEAT en que conste o enderezo do centro de traballo ou 
licenza de apertura ou actividade do concello, se non está obrigado a estar de alta no dito 
censo.

J�� /XJDU� GH� WUDEDOOR�� 3HUVRDO� DR� VHUYL]R� GDV� DGPLQLVWUDFLyQV� S~EOLFDV�� FHUWL¿FDGR� GD�
unidade de persoal en que conste o enderezo do centro de traballo.

K��/LEUR�GH�IDPLOLD�RX�FHUWL¿FDFLyQ�GH�SDUWR�P~OWLSOH�

L��'RFXPHQWDFLyQ�[XVWL¿FDWLYD�GD�FRQGLFLyQ�GH�IDPLOLD�PRQRSDUHQWDO�

N��&HUWL¿FDGR�GH�GLVFDSDFLGDGH�GD�SHUVRD�VROLFLWDQWH�RX�PHPEUR�FRPSXWDEOH�GD�IDPLOLD�
non expedido pola Administración autonómica.
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O��'RFXPHQWDFLyQ�[XVWL¿FDWLYD�GD�FRQGLFLyQ�GH�YtWLPD�GH�YLROHQFLD�GH�[pQHUR�GH�DFRUGR�
co artigo 5 da Lei 11/2007, do 7 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral 
da violencia de xénero.

P��&HUWL¿FDGR�GH�YtWLPD�GH�WHUURULVPR�GH�DFRUGR�FRD�/HL����������GR����GH�VHWHPEUR��GH�
recoñecemento e protección integral ás vítimas do terrorismo.

Q��(Q�EDFKDUHODWR��SULPHLUD�VROLFLWXGH�GH�DGPLVLyQ�QHVWD�HQVLQDQ]D���FHUWL¿FDFLyQ�DFD-
GpPLFD�GD�QRWD�PHGLD�GR�~OWLPR�FXUVR�¿QDOL]DGR�QXQ�FHQWUR�SULYDGR�QRQ�FRQFHUWDGR�GH�
Galicia ou en calquera tipo de centro de fóra de Galicia.

ñ) Preferencia por estudos. Matrícula en ensinanzas regradas de música.

o) Preferencia por estudos. Matrícula en ensinanzas regradas de danza.

p) Preferencia por estudos. Matrícula nun programa de alto rendemento deportivo.

q) Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

r) Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento.

V��&HUWL¿FDGR�GH�FRQYLYHQFLD�RX�LQIRUPH�GRV�VHUYL]RV�VRFLDLV�RX�GR�yUJDQR�HTXLYDOHQWH�
do concello onde resida a familia, no caso de que as persoas proxenitoras ou titoras care-
zan de DNI ou NIE.

2. A documentación complementaria presentarase presencialmente no centro docente.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que pre-
senten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou 
existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de ma-
neira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que poderá 
requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

3. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, 
deberase indicar o código, o centro docente ou o órgano responsable do procedemento, o 
número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

���(Q�WRGR�FDVR��RV�GRFXPHQWRV�GHEHUiQ�VHU�YiOLGRV�H�H¿FDFHV�QR�PRPHQWR�GD�V~D�SUH-
VHQWDFLyQ�H�UHÀHFWLU�D�VLWXDFLyQ�SHUVRDO�H�IDPLOLDU�QD�GDWD�GH�LQLFLR�GR�SUD]R�GH�SUHVHQWDFLyQ�
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GH�VROLFLWXGHV��DJiV�D�VLWXDFLyQ�HFRQyPLFD��TXH�VHUi�D�GR�H[HUFLFLR�¿VFDO�DQWHULRU�HQ���DQRV�
ao ano natural da solicitude.

Artigo 32. Comprobación de datos (ED550A e ED550B)

1. Para tramitar este procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos 
nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados polas admi-
nistración públicas, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta:

a) DNI ou NIE da persoa solicitante e do resto dos membros computables da unidade 
familiar.

b) DNI ou NIE da persoa representante.

Consultaranse, ademais, os seguintes datos cando a persoa interesada faga constar na 
solicitude que lle é de aplicación a circunstancia que acredita o documento correspondente:

F��'HFODUDFLyQ�GR� LPSRVWR�VREUH�D� UHQGD�GDV�SHUVRDV� ItVLFDV�RX�FHUWL¿FDGR� WULEXWDULR�
GH�LPSXWDFLyQV�GR�H[HUFLFLR�¿VFDO�DQWHULRU�HQ���DQRV�DR�DQR�QDWXUDO�GH�SUHVHQWDFLyQ�GD�
solicitude.

d) Título de familia numerosa.

H��&HUWL¿FDGR�GH�GLVFDSDFLGDGH�GD�SHUVRD�VROLFLWDQWH�RX�PHPEUR�FRPSXWDEOH�GD�XQLGD-
de familiar expedido pola Administración autonómica.

f) Percepción de pensión por incapacidade permanente total, absoluta ou grande invali-
dez ou de pensión de clases pasivas por xubilación ou retiro por incapacidade permanente 
para o servizo ou inutilidade por parte da persoa solicitante ou membro computable da 
unidade familiar.

g) En bacharelato (primeira solicitude de admisión nesta ensinanza): nota media do últi-
PR�FXUVR�¿QDOL]DGR�����RX����GD�(62��QXQ�FHQWUR�S~EOLFR�RX�SULYDGR�FRQFHUWDGR�GH�*DOLFLD�

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan á consulta, deberán indicalo no 
recadro correspondente habilitado no formulario de solicitude e no de comprobación de 
datos dos membros computables da unidade familiar e consentimento da outra persoa 
proxenitora, titora ou acolledora, e achegar os documentos.
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Cando así o exixa a normativa aplicable, solicitarase o consentimento expreso da per-
soa interesada para realizar a consulta.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos 
citados datos, poderáselles solicitar ás persoas interesadas que presenten os documentos 
correspondentes.

Artigo 33. Trámites administrativos posteriores á presentación da solicitude (ED550A 
e ED550B)

Os trámites posteriores ao inicio do procedemento deberán realizarse presencialmente 
no centro docente.

Artigo 34. Criterios de desempate

1. En caso de empate na puntuación total, resolverase atendendo á maior puntuación 
obtida en cada un dos criterios de baremo seguindo a orde de prelación do artigo 13.

2. Se persistise o empate, resolverase tendo en conta o resultado dun sorteo público 
anual que realizará a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de 
Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades a última semana do mes de 
febreiro e, en todo caso, antes do 1 de marzo.

Neste sorteo extraeranse aleatoriamente dúas bolas dun conxunto de dez, numeradas 
do 0 ao 9. Antes de proceder a cada extracción, volverase a introducir a bola extraída con 
anterioridade. O número obtido ao colocar de esquerda a dereita e pola mesma orde de 
extracción as bolas divídese entre cen; se o número obtido fose “00” hai que considerar 
que a extracción se corresponde co número 100 para facer a división. Este número multi-
plícase polo número de solicitudes empatadas en cada centro e curso e o resultado desta 
multiplicación redondéase á alza.

O dito número enteiro determina a posición ordinal da solicitude que ocupará o primeiro 
lugar e, a partir desta, a orde das sucesivas solicitudes empatadas, previamente ordena-
das de forma ascendente e correlativa con base no número aleatorio asignado pola aplica-
ción admisionalumnado no momento da súa gravación no sistema.

Artigo 35. /LVWD[HV�SURYLVLRQDLV�H�GH¿QLWLYDV�GR�DOXPQDGR�DGPLWLGR�H�QRQ�DGPLWLGR

1. A dirección dos centros públicos e a titularidade dos centros privados concertados 
publicará a relación nominal de todo o alumnado admitido e non admitido por curso, pola 
orde da puntuación provisional total obtida.
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2. A listaxe provisional deberá publicarse e ser accesible a través da aplicación informá-
tica o 25 de abril de cada ano, e indicará expresamente que se poderá formular reclama-
ción, no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación, ante 
o consello escolar, no caso de centros públicos, e ante a titularidade, no caso de centros 
privados concertados.

3. Estas reclamacións entenderanse estimadas ou desestimadas coa publicación da 
OLVWD[H�GH¿QLWLYD�

���$�OLVWD[H�GH¿QLWLYD�GR�DOXPQDGR�DGPLWLGR�H�QRQ�DGPLWLGR��RUGHQDGR�VHJXQGR�D�SXQWXD-
ción total, publicarase e estará dispoñible a través da aplicación informática o 15 de maio 
de cada ano, e permanecerá exposta e accesible ata o día de inicio do novo curso escolar; 
así mesmo, deberá indicar expresamente a forma concreta para a súa impugnación, órga-
no competente e prazo, de acordo co artigo seguinte.

5. A persoa solicitante ou, de ser o caso, a súa representante, a outra persoa proxenito-
ra, titora ou acolledora do alumnado, ou o propio alumno maior de idade ou menor emanci-
pado, sempre que teñan solicitude de admisión presentada en prazo, poderán consultar na 
VHFUHWDUtD�GR�FHQWUR�DV�OLVWD[HV�FRDV�SXQWXDFLyQV�SURYLVLRQDLV�H�GH¿QLWLYDV�GHVDJUHJDGDV�
dos distintos criterios de admisión do alumnado do mesmo curso e centro, logo de acredi-
WDFLyQ�GD�V~D�LGHQWLGDGH�H�ORJR�GH�DVLQDU�XQ�FRPSURPLVR�GH�XVR�H�FRQ¿GHQFLDOLGDGH�

Artigo 36. ,PSXJQDFLyQ�GDV�OLVWD[HV�GH¿QLWLYDV�GR�DOXPQDGR�DGPLWLGR�H�QRQ�DGPLWLGR�

1. No caso de centros públicos, as persoas interesadas poderán interpor recurso de 
alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día 
seguinte ao da súa publicación.

2. No caso de centros privados concertados, as persoas interesadas poderán formular 
reclamación ante a persoa titular da xefatura territorial no prazo dun mes, contado a partir 
do día seguinte ao da súa publicación.

3. En ambos os casos, a resolución da persoa titular da xefatura territorial porá 
fin á vía administrativa. Na notificación desta resolución á persoa interesada deberá 
indicarse expresamente que contra esta cabe interpor recurso potestativo de repo-
sición ou recurso contencioso-administrativo, o órgano competente e o prazo para a 
súa interposición.
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Artigo 37. Adxudicación de posto escolar

1. A adxudicación dos postos escolares efectuarase seguindo a orde de prelación que 
resulta da puntuación total dos criterios de baremo, tendo en conta que:

a) O alumnado que teña reserva de praza por proceder dun centro adscrito terá priori-
dade para a adxudicación do posto escolar no centro de adscrición respecto do resto de 
alumnado.

b) O alumnado que curse simultaneamente ensinanzas regradas de música, danza 
ou deportivas de alto rendemento e de educación secundaria terá prioridade respecto do 
alumnado que non teña reserva de praza nos centros docentes concretos que determine 
a persoa titular da xefatura territorial da consellería competente en materia de educación.

2. A adxudicación dos postos escolares reservados a alumnado con necesidades espe-
Ft¿FDV�GH�DSRLR�HGXFDWLYR�HIHFWXDUDVH�HQWUH�HVWH�VHJXLQGR�D�V~D�RUGH�GH�SUHODFLyQ��WHQGR�
en conta a prioridade para a adxudicación ao alumnado que tiña reserva de praza por pro-
ceder dun centro adscrito. Cando non obtivese unha destas prazas reservadas, participará 
no procedemento de admisión en condicións de igualdade co o resto do alumnado.

$V�SUD]DV�UHVHUYDGDV�D�DOXPQDGR�FRQ�QHFHVLGDGHV�HVSHFt¿FDV�GH�DSRLR�HGXFDWLYR�QRQ�
adxudicadas poderán adxudicárselle ao resto do alumnado.

Artigo 38. Comunicación da adxudicación de postos escolares

1. Os centros docentes remitiranlle á xefatura territorial, nos 2 días hábiles seguintes ao 
GD�SXEOLFDFLyQ�GD�OLVWD[H�GH¿QLWLYD�GH�DOXPQDGR�DGPLWLGR��D�VHJXLQWH�GRFXPHQWDFLyQ�

D��/LVWD[H�GH¿QLWLYD�GR�DOXPQDGR�FRQ�SRVWR�HVFRODU�QR�FHQWUR�

E��/LVWD[H�GH¿QLWLYD�GR�DOXPQDGR�VHQ�SRVWR�HVFRODU�QR�FHQWUR��VH�p�R�FDVR��[XQWR�FRD�
documentación presentada.

c) Número de postos escolares non cubertos, detallados por cursos e niveis, de ser o 
caso.

2. Así mesmo, cando adxudiquen postos escolares a alumnado con dereito de perma-
nencia noutro centro, comunicaranllo a este no prazo indicado.
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3. Ademais, os centros remitiranlle á xefatura territorial as solicitudes de admisión que 
perdesen o dereito a participar no procedemento de admisión ordinario por estar presenta-
das despois do remate do prazo de presentación de solicitudes ou por algunha das causas 
previstas no artigo 8.

Artigo 39. Adxudicación subsidiaria de postos escolares

1. Cando exista alumnado con solicitude en prazo non admitido no centro docente in-
dicado en primeiro lugar, deberá constituírse con carácter preceptivo a comisión de esco-
larización, que baremará estas solicitudes de forma sucesiva, para cada un dos centros 
solicitados en que existan postos vacantes, seguindo a orde de preferencia manifestada na 
solicitude, para determinar a súa puntuación no centro concreto.

2. A xefatura territorial correspondente remitiralle á comisión de escolarización a docu-
mentación indicada no artigo 38.1.b) e 3.

3. A comisión de escolarización valoraa, á vista da documentación recibida, tendo en 
conta os postos escolares non cubertos nos respectivos centros e niveis e a preferencia 
manifestada na solicitude en segundo lugar.

4. Cando non existan postos dispoñibles do curso ou nivel no centro indicado en segun-
do lugar, determinarase a puntuación que lle corresponde no centro indicado en terceiro 
lugar e, se é o caso, nos posteriores, seguindo sempre a orde de preferencia manifestada 
na solicitude na forma indicada no punto anterior.

5. Unha vez determinada a puntuación que lle corresponde ao alumnado afectado no 
centro concreto, a comisión de escolarización comunicaralle á xefatura territorial o resulta-
do da súa valoración para adxudicar os postos escolares dispoñibles ao alumnado que, no 
nivel de preferencia que se estea considerando, obteña a maior puntuación.

6. A persoa titular da xefatura territorial elabora a proposta de adxudicación subsidiaria 
de postos escolares nos centros en que, segundo o resultado deste proceso, se vaia pro-
ducir a escolarización da alumna ou do alumno e remítella aos centros docentes.

���6H�� ORJR�GH�YDORUDU�RV�FULWHULRV�GH�EDUHPR�[XVWL¿FDGRV�SROR�DOXPQDGR�HQ�WRGRV�RV�
centros indicados na súa solicitude as puntuacións acadadas nos respectivos centros non 
lle permitisen obter posto escolar en ningún deles, a comisión de escolarización proporá 
a adopción das medidas necesarias para a súa escolarización nun centro sustentado con 
fondos públicos.
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Artigo 40. Adxudicación de postos escolares en caso de perda do dereito a participar 
QR�SURFHGHPHQWR�GH�DGPLVLyQ��GH¿FLHQFLDV�H�IyUD�GH�SUD]R

1. Rematada a adxudicación subsidiaria de postos ás solicitudes de admisión presen-
tadas en prazo, escolarizarase o alumnado que perdese o dereito a participar no procede-
mento de admisión ordinario por presentar a solicitude de admisión (ED550B) despois do 
remate do prazo de presentación de solicitudes e antes da data de publicación da listaxe 
SURYLVLRQDO�GR�DOXPQDGR�DGPLWLGR�H�QRQ�DGPLWLGR��SRU�GH¿FLHQFLDV�RX�FDOTXHUD�GDV�FDXVDV�
previstas no artigo 8.

2. Antes do inicio do curso escolar, escolarizarase o alumnado que perdese o dereito a 
participar no procedemento de admisión ordinario por presentar a solicitude de admisión 
(ED550B) despois da data de publicación da listaxe provisional do alumnado admitido e 
non admitido e antes do inicio do curso escolar.

3. En ambos os casos, corresponderalle a proposta das medidas necesarias para súa 
escolarización nun centro sustentado con fondos públicos:

a) Á comisión de escolarización.

b) Á inspección educativa da xefatura territorial correspondente, cando non se constituí-
se comisión de escolarización.

A escolarización deste alumnado farase tendo en conta a preferencia manifestada na 
solicitude, se for posible.

CAPÍTULO IV

Formalización da matrícula

Artigo 41. Formalización da matrícula

1. O alumnado admitido, cando sexa necesario, formalizará a súa matrícula no corres-
pondente centro docente nos prazos seguintes:

a) Para o alumnado de educación infantil e primaria: do 20 ao 30 de xuño.

b) Para o alumnado de educación secundaria obrigatoria e bacharelato: do 23 de xuño 
ao 7 de xullo.
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���6H�XQKD�YH]�¿QDOL]DGR�R�SUD]R�GH�PDWUtFXOD�HVWD�QRQ�VH�IRUPDOL]DVH��WHUDVH�SRU�GH-
caído non seu dereito á praza obtida.

3. O alumnado escolarizado despois das datas de matrícula indicadas poderá formaliza-
la ao incorporarse ao centro docente.

Artigo 42. Remisión de expedientes académicos

1. A dirección dos centros públicos e a titularidade dos centros privados concertados que 
impartan educación secundaria obrigatoria solicitaranlle á dirección dos colexios de educa-
ción infantil e primaria ou de educación primaria a remisión dos expedientes académicos 
do alumnado matriculado de novo no centro.

2. O centro de educación infantil e primaria ou de educación primaria en que estivese 
matriculado o alumnado será depositario destes mentres non se produza a solicitude e 
envío.

Artigo 43. Comunicación de prazas escolares vacantes

Transcorridos os prazos para formalizar a matrícula, a dirección dos centros públicos ou 
a titularidade dos centros privados concertados comunicaralle á xefatura territorial o núme-
UR�GH�SUD]DV�HVFRODUHV�YDFDQWHV�H[LVWHQWHV��FRQ�HVSHFL¿FDFLyQ�GR�FXUVR�H�QLYHO�HGXFDWLYR�
a que pertencen. Así mesmo, comunicarán todas as vacantes que se vaian producindo ao 
longo do curso académico.

Artigo 44. 0RGL¿FDFLyQ�H�DQXODFLyQ�GH�PDWUtFXOD�QD�HWDSD�GH�EDFKDUHODWR

1. A dirección dos centros docentes, por petición razoada do alumnado ou, se é menor 
GH�LGDGH��GDV�SHUVRDV�SUR[HQLWRUDV�RX�UHSUHVHQWDQWHV�OHJDLV��SRGHUi�PRGL¿FDU�RX�GHL[DU�
sen efecto a súa matrícula en bacharelato cando obteñan praza nunha modalidade distinta 
RX�DOHJXHQ�FDXVDV�[XVWL¿FDGDV�RX�TXH�LPSRVLELOLWHQ�D�DVLVWHQFLD�DQWHV�GH�¿QDOL]DU�R�PHV�
de abril de cada curso.

���1HVWH�FDVR��D�PDWUtFXOD�PRGL¿FDGD�RX�DQXODGD�QRQ�VH�FRPSXWDUi�SDUD�RV�HIHFWRV�GH�
determinar o número máximo de anos de permanencia no bacharelato.

CAPÍTULO V

procedemento de escolarización extraordinaria

Artigo 45. Escolarización extraordinaria

O procedemento de escolarización extraordinaria comprende a tramitación durante o cur-
so escolar das solicitudes de escolarización motivadas por algunha das seguintes causas:
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1. Traslado da unidade familiar debido a algunha das seguintes causas: mobilidade 
forzosa de calquera das persoas proxenitoras ou titoras, discapacidade sobrevida de cal-
quera dos membros da unidade familiar ou cambio de residencia derivado de actos de 
violencia de xénero.

2. Outros supostos de traslado do domicilio da unidade familiar, motivado por causas 
distintas ás indicadas no número 1, que impliquen cambio de localidade.

3. Traslado de centro durante o curso sen cambio de localidade.

4. Incorporación tardía ao sistema educativo.

5. Inicio dunha medida de protección (tutela ou garda) a través de acollemento familiar 
ou da incorporación a un centro de menores

6. Agrupamento da unidade familiar nunha mesma localidade que implique a necesida-
de de solicitar a escolarización.

7. Situación de acoso escolar.

Artigo 46. Presentación de solicitudes de escolarización extraordinaria

Esta solicitude e a comprobación de datos e consentimento da outra persoa proxenitora, 
titora ou acolledora (ED550C anexos III e III-bis), cando se dirixan a un centro docente, de-
berán presentarse presencialmente no propio centro ou en calquera dos lugares e rexistros 
establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Cando estas solicitudes se dirixan á xefatura territorial respectiva, poderán presentar-
se ademais por vía electrónica, mediante o formulario normalizado dispoñible (PR004A. 
6ROLFLWXGHV�TXH�QRQ�FRQWHQ�FXQ�VLVWHPD�HOHFWUyQLFR�HVSHFt¿FR�QLQ�FXQ�PRGHOR�HOHFWUyQLFR�
normalizado), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal

Estas solicitudes deberán estar asinadas na forma indicada no artigo 26.6.

Artigo 47. Documentación complementaria (ED550C)

1. As persoas interesadas deberán achegar a seguinte documentación:

a) Anexo III-bis (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar 
e de consentimento da outra persoa proxenitora, titora ou acolledora).
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b) Documento acreditativo da representación.

F��&RSLD�GR�OLEUR�GH�IDPLOLD�RX�GRFXPHQWR�HTXLYDOHQWH�RQGH�¿JXUH�R�DOXPQR�H�RV�GHPDLV�
membros computables da unidade familiar. En caso de separación ou divorcio, deberán 
achegar ademais a sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou, convenio regulador 
onde conste a custodia do menor.

d) Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento familiar.

e) Traslado da unidade familiar por mobilidade forzosa das persoas proxenitoras ou 
WLWRUDV��GRFXPHQWDFLyQ�[XVWL¿FDWLYD�GR�FDUiFWHU�IRU]RVR�GR�WUDVODGR�H�FHUWL¿FDGR�GH�FRQYL-
vencia dos membros computables da unidade familiar.

f) Traslado da unidade familiar por discapacidade sobrevida de calquera dos membros 
GD�XQLGDGH�IDPLOLDU��R�FHUWL¿FDGR�GH�GLVFDSDFLGDGH�QRQ�H[SHGLGR�SROD�$GPLQLVWUDFLyQ�DXWR-
QyPLFD�H�FHUWL¿FDGR�GH�FRQYLYHQFLD�GRV�PHPEURV�FRPSXWDEOHV�GD�XQLGDGH�IDPLOLDU�

g) Traslado en caso de cambio de residencia derivado de actos de violencia de xénero: 
GRFXPHQWDFLyQ�TXH�FRQVLGHUH�[XVWL¿FDWLYD�GR�PRWLYR�DOHJDGR�SDUD�R�FDPELR�

h) Outros supostos de traslado da unidade familiar, distintos dos indicados nas letras 
H���I��H�J���TXH�LPSOLTXHQ�FDPELR�GH�ORFDOLGDGH��FHUWL¿FDGR�GH�FRQYLYHQFLD�GRV�PHPEURV�
computables da unidade familiar.

i) Traslado de centro durante o curso sen cambio de localidade: documento acreditativo.

j) Inicio dunha medida de acollemento familiar: resolución xudicial ou administrativa 
acreditativa.

k) Agrupamento da unidade familiar nunha mesma localidade: documentación que con-
VLGHUH�DFUHGLWDWLYD�GD�FLUFXQVWDQFLD�GHWHUPLQDQWH�GR�FDPELR�GH�ORFDOLGDGH�H�FHUWL¿FDGR�GH�
convivencia.

O��6LWXDFLyQ�GH�DFRVR�HVFRODU��GRFXPHQWDFLyQ�TXH�FRQVLGHUH�[XVWL¿FDWLYD�GR�PRWLYR�DOH-
gado para o cambio.

2. A documentación complementaria poderá presentarse presencialmente no centro do-
cente a que se dirixa a solicitude ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na 
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normativa reguladora do procedemento administrativo común, ou por vía electrónica cando 
a solicitude se dirixa á xefatura territorial.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que pre-
senten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou 
existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de ma-
neira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que poderá 
requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

3. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, 
deberase indicar o código, o centro docente e o órgano responsable do procedemento, o 
número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

Artigo 48. Comprobación de datos (ED550C)

1. Para tramitar este procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos 
nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados polas admi-
nistracións públicas, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta:

a) DNI ou NIE da persoa solicitante e do resto dos membros computables da unidade 
familiar.

b) DNI ou NIE da persoa representante.

Consultaranse, ademais, os seguintes datos cando a persoa interesada faga constar 
na solicitude que lle é de aplicación a circunstancia que acredita co documento correspon-
dente:

F��&HUWL¿FDGR�GH�GLVFDSDFLGDGH�GD�SHUVRD�VROLFLWDQWH�RX�PHPEUR�GD�XQLGDGH� IDPLOLDU�
expedido pola Administración autonómica.

No caso de que as persoas interesadas se opoñan á consulta ou de que excepcional-
mente algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, aplicarase o indi-
cado no artigo 32.

Artigo 49. Trámites administrativos posteriores á presentación da solicitude (ED550C)

Os trámites posteriores ao inicio do procedemento deberán realizarse presencialmente 
no centro docente.
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Artigo 50. Adxudicación de posto escolar a solicitude de escolarización extraordinaria

1. A xefatura territorial, á vista das solicitudes de escolarización extraordinaria que re-
ciba ou que lle envíen os centros docentes e logo do informe da inspección educativa, 
de ser o caso, proporalle á dirección dos centros docentes públicos e á titularidade dos 
centros privados concertados a adopción das medidas necesarias para a escolarización, 
atendendo, sempre que sexa posible e de existiren postos vacantes, á opción manifestada 
na solicitude.

2. Os órganos competentes para tramitar, emitir informe e propor a adopción das medi-
das procedentes poderán requirir a documentación que consideren necesaria para acredi-
tar a situación alegada.

���$V�PHGLGDV�SURSRVWDV�QRWL¿FDUiQVHOOH�i�SHUVRD�VROLFLWDQWH��i�GLUHFFLyQ�GRV�FHQWURV�
públicos e á titularidade dos centros privados concertados.

4. No caso de traslado da unidade familiar debido a mobilidade forzosa das persoas 
proxenitoras ou titoras, discapacidade sobrevida de calquera dos membros da unidade fa-
miliar ou cambio de residencia derivado de actos de violencia de xénero, o alumnado terá 
preferencia para escolarizarase en centros docentes públicos ou privados concertados da 
iUHD�GH�LQÀXHQFLD�GR�GRPLFLOLR�IDPLOLDU�RX�GR�OXJDU�GH�WUDEDOOR��LQGLVWLQWDPHQWH��GH�FDOTXHUD�
das persoas proxenitoras ou titoras.

5. En caso de solicitudes motivadas por traslado de centro sen cambio de localidade, 
por acoso escolar ou por violencia de xénero, a xefatura territorial proporá a adopción das 
medidas oportunas logo do informe da inspección educativa.

6. A persoa titular da xefatura territorial poderá autorizar un incremento de ata o 10 % 
do número máximo de alumnado por unidade nos centros públicos e privados concertados 
nos supostos enumerados no artigo 45, agás o do punto 3.

Disposición adicional primeira. Calendario do procedemento de admisión e matrícula

Os prazos para tramitar o procedemento de admisión e formalizar a matrícula son os 
seguintes e, en todo caso, enténdense referidos ao ano natural:

1. Prazo de presentación de solicitude de reserva: do 15 de xaneiro ao 4 de febreiro.

2. Publicación da listaxe do alumnado con posto reservado: o 22 de febreiro.
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3. Data do sorteo público para os efectos de desempate: última semana de febreiro e, 
en todo caso, antes do 1 de marzo.

4. Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo.

5. Prazo de presentación de solicitude de admisión: do 1 ao 20 de marzo.

6. Prazo de presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: 10 
días hábiles, contados a partir do día seguinte ao remate do prazo para presentar as soli-
citudes de admisión.

7. Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: o 25 de 
abril.

8. Prazo de reclamación contra as listaxes provisionais: 5 días hábiles, contados a partir 
do seguinte á data de publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non 
admitido.

���3XEOLFDFLyQ�GDV� OLVWD[HV�GH¿QLWLYDV�GR�DOXPQDGR�DGPLWLGR�H�QRQ�DGPLWLGR��R����GH�
maio.

10. Prazo para formalizar a matrícula en educación infantil e primaria: do 20 ao 30 de 
xuño.

11. Prazo para formalizar a matrícula na ESO e bacharelato: do 23 de xuño ao 7 de xullo.

Disposición adicional segunda. Cómputo de prazos

Para os efectos de cumprir os trámites do procedemento de admisión e formalización 
da matrícula do alumnado, cando o último día do prazo non sexa lectivo, prorrogarase au-
tomaticamente ata o día lectivo inmediato seguinte.

Disposición adicional terceira. 'HEHU�GH�FRQ¿GHQFLDOLGDGH

A persoa solicitante ou quen actúe na súa representación, a outra persoa proxenitora, 
titora ou acolledora, o alumnado maior de idade ou menor emancipado, o profesorado e 
o resto do persoal de administración e servizos dos centros docentes sostidos con fondos 
públicos que, con motivo do desenvolvemento das súas funcións, accedan a datos per-
soais e económicos do alumnado e das familias quedarán suxeitos ao deber de sixilo e 
FRQ¿GHQFLDOLGDGH��
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Disposición adicional cuarta. Actualización de modelos normalizados

De conformidade coa disposición adicional sexta da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de admi-
nistración dixital de Galicia, os modelos normalizados aplicables na tramitación dos proce-
GHPHQWRV�UHJXODGRV�QHVWD�GLVSRVLFLyQ�SRGHUiQ�VHU�DFWXDOL]DGRV�FR�¿Q�GH�PDQWHORV�DGDS-
WDGRV�i�QRUPDWLYD�YL[HQWH��3DUD�HVWHV�HIHFWRV��VHUi�VX¿FLHQWH�D�SXEOLFDFLyQ�GRV�PRGHORV�
actualizados na sede electrónica da Xunta de Galicia, onde estarán permanentemente 
accesibles para todas as persoas interesadas, sen que sexa necesaria unha nova publica-
ción no 'LDULR�2¿FLDO�GH�*DOLFLD.

Disposición adicional quinta. Principios de colaboración e de reciprocidade 

En aplicación dos principios de colaboración e de reciprocidade, facilitarase a escola-
rización do alumnado de comunidades autónomas limítrofes para cursar ensinanzas que 
non se lles oferten en centros próximos da súa propia comunidade autónoma.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa

Queda derrogada a Orde do 12 de marzo de 2013, reguladora do procedemento de 
admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten 
ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación 
secundaria obrigatoria e de bacharelato, e cantas disposicións de igual ou inferior rango se 
opoñan ao disposto na presente orde.

Disposición derradeira primeira.Habilitación

A persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos está autorizada 
para adoptar todos os actos e medidas que sexan necesarias para aplicar esta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no 'LDULR�2¿FLDO�GH�
*DOLFLD.

Santiago de Compostela, 21 de outubro de 2022

Román Rodríguez González 
Conselleiro de Cultura, Educación, Formación 

Profesional e Universidades

C
V

E
-D

O
G

: q
6k

9d
qe

3-
4v

03
-e

dt
1-

6b
70

-a
nj

db
hy

lfi
91



DOG Núm. 212 Martes, 8 de novembro de 2022 Páx. 58284

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

ANEXO I

PROCEDEMENTO

RESERVA DE PRAZA EN CENTRO DOCENTE SOSTIDO CON FONDOS PÚBLICOS

CÓDIGO DE PROCEDEMENTO

ED550A
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE* (proxenitora, titora ou acolledora)
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

*O alumnado maior de idade ou menor emancipado poderá actuar como solicitante.

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que se poderán cambiar 
en calquera momento a través de Notifica.gal:
TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE 
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por 
medios electrónicos, sen que sexa válida para elas nin produza efectos unha opción diferente.

Electrónica, a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal 
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365.

Postal (cúbrase o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

DATOS DA OUTRA PERSOA PROXENITORA, TITORA OU ACOLLEDORA
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS DO/DA ALUMNO/A
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATA DE NACEMENTO PAÍS PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE
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ANEXO I 
(continuación)

CENTRO DOCENTE, ETAPA E CURSO (en que está matriculado/a)
CENTRO

6º EDUCACIÓN INFANTIL

6º EDUCACIÓN PRIMARIA

4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

Alumnado matriculado nun CRA en EP:

CENTRO DOCENTE, ETAPA E CURSO (en que solicita a reserva)
CENTRO

1º EDUCACIÓN PRIMARIA

1º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

1º BACHARELATO

Alumnado procedente dun CRA en EP:

Ciencia e Tecnoloxía Humanidades e Ciencias Sociais Artes Xeral

Así mesmo, SOLICITO:

Servizo de comedor escolar SI NON

Servizo de transporte escolar SI NON

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Anexo I-bis (Comprobación de datos e consentimento da outra persoa proxenitora, titora ou acolledora)

Documento acreditativo da representación

Copia do libro de familia ou documento equivalente onde figure o/a alumno/a e as persoas proxenitoras

Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas 
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante

DNI/NIE da persoa representante

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

Finalidades do tratamento
Os datos persoais facilitados no presente formulario serán tratados coa finalidade de xestionar a reserva de 
praza no centro docente solicitado e os procesos para o acceso e admisión do alumnado, así como a 
actualización da información e contidos da Carpeta cidadá e o exercicio da función educativa e orientadora.

Lexitimación para o 
tratamento

Cumprimento dunha misión realizada en interese público fundamentada na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, 
de educación, así como na restante normativa recollida no presente formulario e na ficha do procedemento na 
Guía de procedementos e servizos.

Destinatarios dos datos As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e 
resolución dos seus procedementos.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión 
dos seus datos ou retirar, de ser o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de 
Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, 
segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa delegada 
de protección de datos e máis 
información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
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ANEXO I 
(continuación)

LEXISLACIÓN APLICABLE
Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas 
de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 
de maio, de educación (Diario Oficial de Galicia número 29, do 11 de febreiro). 
Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos 
centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación 
secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Centro educativo
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ANEXO I-bis

COMPROBACIÓN DE DATOS E CONSENTIMENTO DA OUTRA PERSOA PROXENITORA, TITORA OU ACOLLEDORA 

ED550A - RESERVA DE PRAZA EN CENTRO DOCENTE SOSTIDO CON FONDOS PÚBLICOS

As persoas interesadas, mediante a súa sinatura, declaran ter sido informadas da incorporación dos seus datos persoais ao expediente en tramitación. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta 
consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.

NOME E APELIDOS NIF

COMPROBACIÓN DE DATOS 
Os seguintes documentos serán obxecto de consulta 

ás administracións públicas SINATURA

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

DNI/NIE da outra persoa proxenitora, titora ou 
acolledora

CONSINTO a presentación da solicitude de RESERVA (anexo I) para o/a alumno/a 

no centro docente

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades. Secretaría Xeral Técnica.

Finalidades do tratamento Os datos persoais facilitados no presente formulario serán tratados coa finalidade de xestionar a reserva de praza no centro docente solicitado e os procesos para o 
acceso e admisión do alumnado, así como a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá e o exercicio da función educativa e orientadora.

Lexitimación para o tratamento Cumprimento dunha misión realizada en interese público fundamentada na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, así como na restante normativa recollida 
no presente formulario e na ficha do procedemento na Guía de procedementos e servizos, todo iso con base en razóns dun interese público esencial.

Destinatarios dos datos As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitar e resolver os seus procedementos.

Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos ou retirar, se é o  caso, o consentimento 
outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, 
segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa delegada de 
protección de datos e máis información https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

Lugar e data

, de de
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ANEXO II

PROCEDEMENTO

ADMISIÓN ORDINARIA EN CENTRO DOCENTE SOSTIDO CON FONDOS PÚBLICOS

CÓDIGO DE PROCEDEMENTO

ED550B
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE* (proxenitora, titora ou acolledora)
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

*O alumnado maior de idade ou menor emancipado poderá actuar como solicitante.

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que se poderán cambiar 
en calquera momento a través de Notifica.gal:
TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE 
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por 
medios electrónicos, sen que sexa válida para elas nin produza efectos unha opción diferente.

Electrónica, a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal 
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365.

Postal (cúbrase o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

DATOS DA OUTRA PERSOA PROXENITORA, TITORA OU ACOLLEDORA
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

En caso de separación ou divorcio, debe indicar o réxime de custodia: Exclusiva Compartida

DATOS DO/DA ALUMNO/A
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATA DE NACEMENTO PAÍS PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE
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ANEXO II 
(continuación)

CENTRO DOCENTE, ETAPA E CURSO (en que está matriculado/a)
CENTRO

2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

BACHARELATO

4º 5º 6º

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

1º 2º 3º 4º

1º

2º

Ciencia e Tecnoloxía Humanidades e Ciencias Sociais Artes Xeral

Ciencias Humanidades e Ciencias Sociais Artes

CENTRO DOCENTE, ETAPA E CURSO (en que solicita a admisión)
CENTRO (que solicita en primeiro lugar)

2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

BACHARELATO

4º 5º 6º

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

1º 2º 3º 4º

1º

2º
Ciencia e Tecnoloxía Humanidades e Ciencias Sociais Artes Xeral

No suposto de NON SER ADMITIDA/O no centro indicado, SOLICITO:

ORDE CENTRO

2

3

4

5

6

Así mesmo, SOLICITO:

Praza reservada a necesidades específicas de apoio educativo SI NON

Servizo de comedor escolar SI NON

Servizo de transporte escolar SI NON

PREFERENCIA*

Para ESO e bacharelato, por cursar Ensinanzas regradas de música ou danza Programa deportivo de alto rendemento

*A preferencia refírese aos centros docentes que determinen as xefaturas territoriais da consellería competente en materia de educación.

SUPOSTOS ESPECÍFICOS
A persoa proxenitora, titora ou acolledora do/da alumno/a con posto reservado no centro: 

  

DECLARA que RENUNCIOU* a este posto antes do 28 de febreiro.

A persoa proxenitora, titora ou acolledora do/da alumno/a con solicitude de admisión presentada no centro: 

  

DECLARA que RENUNCIA* á indicada solicitude de admisión.

*O incumprimento da obriga de RENUNCIAR pode implicar a perda do dereito a participar no procedemento de admisión.
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ANEXO II 
(continuación)

MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR (inclúanse os non identificados nos cadros anteriores).        NÚMERO TOTAL

NIF NOME E APELIDOS PARENTESCO DATA DE 
NACEMENTO

Novo cónxuxe/análogo (1)

Fillo/a (2)

Fillo/a (2)

Fillo/a (2)

Fillo/a (2)

(1) No caso de separación ou divorcio con custodia exclusiva, inclúese o novo cónxuxe ou análogo da persoa proxenitora solicitante. 
(2) Inclúanse: menores de 18 anos non emancipados/as; maiores de 18 anos con discapacidade que estean incapacitados/as xudicialmente 

suxeitos/as á patria potestade prorrogada ou rehabilitada; solteiros/as menores de 25 anos se conviven no domicilio familiar.

CRITERIOS DE ADMISIÓN (que alega)

Irmás/áns matriculadas/os no centro ou 
nun centro publico adscrito

Nome: Apelidos:

Nome: Apelidos:

Nome: Apelidos:

Nome: Apelidos:

Proximidade ao centro
domicilio familiar

lugar de traballo Enderezo:

Renda per cápita da unidade familiar (cando sexa igual ou inferior ao IPREM)

Persoa proxenitora/titora/acolledora traballadora do centro

Familia numerosa categoría xeral categoría especial

Alumnado nacido de parto múltiple 2 irmáns ou irmás máis de 2 irmáns ou irmás

Familia monoparental

Discapacidade

Alumno/a

Persoa proxenitora, titora ou acolledora

Novo cónxuxe ou persoa unida por análoga relación de afectividade á persoa proxenitora

Irmán ou irmá

Condición de vítima de violencia de xénero

Condición de vítima de terrorismo

Criterio complementario establecido polo centro

Expediente académico (1ª solicitude en ensinanzas de bacharelato)

Nota media de sobresaliente

Nota media de notable

Nota media de ben
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ANEXO II 
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTARÁ (de forma presencial cando así o requira o centro indicado en primeiro lugar)
Anexo II-bis (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar e consentimento da outra persoa proxenitora, titora ou 
acolledora)

Documento acreditativo da representación

Copia do libro de familia ou documento equivalente onde figure o/a alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar

En caso de separación ou divorcio, sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor

Certificado de convivencia dos membros computables da unidade familiar, que deberá indicar a data de alta e estar expedido no ano 
natural anterior ao inicio do prazo de presentación de solicitudes. Se a residencia no domicilio fose inferior a un ano:

Escritura de compra, contrato de alugamento ou título que lexitima a ocupación da vivenda, e

Recibos acreditativos do pagamento de subministracións (auga, luz...)

Lugar de traballo (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

Lugar de traballo (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 do concello, se non está obrigada a estar de alta no dito censo

Lugar de traballo (administracións públicas): certificado da unidade de persoal en que conste o enderezo do centro de traballo

Libro de familia ou certificación de parto múltiple

Documentación xustificativa da condición de familia monoparental

Certificado de discapacidade da persoa solicitante ou membro computable da familia non expedido pola Administración autonómica

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

Certificado como vítima de terrorismo (Lei 29/2011, do 22 de setembro, de recoñecemento e protección integral ás vítimas do 
terrorismo)

En bacharelato (1ª solicitude de admisión nesta ensinanza): 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

Preferencia por estudos. Matrícula en ensinanzas regradas de música

Preferencia por estudos. Matrícula en ensinanzas regradas de danza

Preferencia por estudos. Matrícula nun programa de alto rendemento deportivo

Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada

Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento

Certificado de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que as 
persoas proxenitoras ou titoras carezan de DNI ou NIE

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas 
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante

DNI/NIE da persoa representante

MARQUE O RECADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN

Título de familia numerosa

Certificado de discapacidade da persoa solicitante expedido pola Administración autonómica ou

Percepción de pensión por incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez ou equivalente de clases pasivas

En bacharelato (1ª solicitude de admisión nesta ensinanza): nota media do último curso finalizado (3º ou 4º da ESO) nun 
centro público ou privado concertado de Galicia

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS 
A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta, 
deberá achegar o documento correspondente.

AUTORIZO A 
CONSULTA

Declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas ou certificado tributario de imputacións do exercicio fiscal 
anterior en dous anos ao ano natural de presentación da solicitude

SI NON
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ANEXO II 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades. Secretaría Xeral 
Técnica.

Finalidades do tratamento

Os datos persoais facilitados no presente formulario, así como aqueles outros que poidan ser recadados no 
proceso de admisión, matriculación ou no desenvolvemento do curso escolar, incluídos no seu caso os relativos 
a categorías especiais detallados no artigo 9.1 do Regulamento xeral de protección de datos, serán tratados coa 
finalidade de xestionar os procesos selectivos para o acceso e admisión do alumnado, a actualización da 
información e contidos da Carpeta cidadá e o exercicio da función educativa e orientadora. 
Así mesmo, os datos poderán ser tratados coa finalidade de desenvolver accións encamiñadas a prestar unha 
atención educativa diferente da ordinaria, por presentar necesidades educativas especiais, por atraso 
madurativo, por trastornos do desenvolvemento da linguaxe e a comunicación, por trastornos da atención ou da 
aprendizaxe, por descoñecemento grave da lingua de aprendizaxe, por encontrarse en situación de 
vulnerabilidade socioeducativa, polas súas altas capacidades intelectuais, por terse incorporado tarde ao 
sistema educativo ou por especiais condicións persoais ou de historia escolar. Poderán tratarse datos de saúde, 
sociais, económicos, culturais, xeográficos, étnicos ou doutra índole, a fin de facer efectivo o principio de 
equidade na educación. A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a 
actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.

Lexitimación para o 
tratamento

A base lexitimadora será o cumprimento dunha misión realizada en interese público fundamentada na 
Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, así como na restante normativa recollida no formulario e na 
ficha do procedemento na Guía de procedementos e servizos, todo iso en base a razóns dun interese público 
esencial.

Destinatarios dos datos

A fin de darlle a publicidade legalmente esixida a este procedemento, poderán publicarse a través dos 
taboleiros de anuncios dos centros educativos e das súas páxinas web, as listas provisionais e definitivas das 
persoas admitidas e non admitidas. 
Administracións públicas locais, estatais e autonómicas cando sexa estritamente necesario para o exercicio das 
súas competencias.

Ejercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión 
dos seus datos ou retirar, no seu caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de 
Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, 
segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa delegada 
de protección de datos e máis 
información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

LEXISLACIÓN APLICABLE
Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas 
de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 
de maio, de educación (Diario Oficial de Galicia número 29, do 11 de febreiro). 
Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos 
centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación 
secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Centro educativo
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ANEXO II-bis

COMPROBACIÓN DE DATOS DOS MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR E CONSENTIMENTO DA OUTRA PERSOA PROXENITORA, TITORA OU ACOLLEDORA 

ED550B - ADMISIÓN ORDINARIA EN CENTRO DOCENTE SOSTIDO CON FONDOS PÚBLICOS

As persoas interesadas, mediante a súa sinatura, declaran ter sido informadas da incorporación dos seus datos persoais ao expediente en tramitación. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta 
consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.

NOME E APELIDOS NIF MENOR DE 
TITOR/A OU REPRESENTANTE LEGAL

COMPROBACIÓN DE DATOS 
Os seguintes documentos serán obxecto de consulta 

ás administracións públicas SINATURA
IDADE

NOME E APELIDOS NIF OPÓÑOME Á 
CONSULTA

DNI/NIE

CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
Certificado de discapacidade expedido pola Administración 
autonómica ou

Pensión por incapacidade permanente total, absoluta ou 
grande invalidez ou equivalente de clases pasivas

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS 
No caso de non dar autorización, deberá achegar o documento 
correspondente.

AUTORIZO A 
CONSULTA

Renda SI NON

DNI/NIE

CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
Certificado de discapacidade expedido pola Administración 
autonómica ou

Pensión por incapacidade permanente total, absoluta ou 
grande invalidez ou equivalente de clases pasivas

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS 
No caso de non dar autorización, deberá achegar o documento 
correspondente.

AUTORIZO A 
CONSULTA

Renda SI NON

DNI/NIE

CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
Certificado de discapacidade expedido pola Administración 
autonómica ou

Pensión por incapacidade permanente total, absoluta ou 
grande invalidez ou equivalente de clases pasivas

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS 
No caso de non dar autorización, deberá achegar o documento 
correspondente.

AUTORIZO A 
CONSULTA

Renda SI NON

DNI/NIE

CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
Certificado de discapacidade expedido pola Administración 
autonómica ou

Pensión por incapacidade permanente total, absoluta ou 
grande invalidez ou equivalente de clases pasivas

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS 
No caso de non dar autorización, deberá achegar o documento 
correspondente.

AUTORIZO A 
CONSULTA

Renda SI NON
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ANEXO II-bis 
(continuación)

CONSENTIMENTO DA OUTRA PERSOA PROXENITORA, TITORA OU ACOLLEDORA

NOME E APELIDOS NIF

COMPROBACIÓN DE DATOS 
Os seguintes documentos serán obxecto de consulta 

ás administracións públicas SINATURA

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

DNI/NIE da outra persoa proxenitora, titora ou 
acolledora

CONSINTO a presentación da solicitude de ADMISIÓN (anexo II) para o/a alumno/a 

no centro docente

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades. Secretaría Xeral Técnica.

Finalidades do tratamento Os datos persoais facilitados no presente formulario serán tratados coa finalidade de xestionar os procesos para o acceso e admisión do alumnado, así como a 
actualización da información e contidos da Carpeta cidadá e o exercicio da función educativa e orientadora.

Lexitimación para o tratamento
A base lexitimadora será o cumprimento dunha misión realizada en interese público fundamentada na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, así como na 
restante normativa recollida no presente formulario e na ficha do procedemento na Guía de procedementos e servizos, todo iso con base en razóns dun interese público 
esencial.

Destinatarios dos datos As administracións públicas locais, estatais e autonómicas, cando sexa estritamente necesario para o exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos ou retirar, se é o caso, o consentimento 
outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, 
segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa delegada de 
protección de datos e máis información https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

Lugar e data

, de de
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ANEXO III

PROCEDEMENTO

ESCOLARIZACIÓN EXTRAORDINARIA EN CENTRO DOCENTE SOSTIDO CON FONDOS 
PÚBLICOS

CÓDIGO DE PROCEDEMENTO

ED550C
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE* (proxenitora, titora ou acolledora)
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

*O alumnado maior de idade ou menor emancipado poderá actuar como solicitante.

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que se poderán cambiar 
en calquera momento a través de Notifica.gal:
TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE 
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por 
medios electrónicos, sen que sexa válida para elas nin produza efectos unha opción diferente.

Electrónica, a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal 
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365.

Postal (cúbrase o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

DATOS DA OUTRA PERSOA PROXENITORA, TITORA OU ACOLLEDORA
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS DO/DA ALUMNO/A
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATA DE NACEMENTO PAÍS PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE
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ANEXO III 
(continuación)

MOTIVO DA SOLICITUDE

Traslado da unidade familiar por

Outros supostos de traslado do domicilio da unidade familiar, motivado por causas distintas ás indicadas no punto anterior, que impliquen 
cambio de localidade

Traslado de centro durante o curso sen cambio de localidade

Incorporación tardía ao sistema educativo

Inicio dunha medida de acollemento familiar

Agrupamento da unidade familiar nunha mesma localidade que implique a necesidade de solicitar a escolarización

Situación de acoso escolar

Outro

Mobilidade forzosa da persoa proxenitora ou titora

Discapacidade sobrevida de calquera membro da unidade familiar

Cambio de residencia derivado dun acto de violencia de xénero

CENTRO DOCENTE, ETAPA E CURSO (en que está matriculado/a)
CENTRO

2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

BACHARELATO

4º 5º 6º

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

1º 2º 3º 4º

1º

2º

Ciencia e Tecnoloxía Humanidades e Ciencias Sociais Artes Xeral

Ciencias Humanidades e Ciencias Sociais Artes

CENTRO DOCENTE, ETAPA E CURSO (que solicita)
CENTRO

2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

BACHARELATO

4º 5º 6º

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

1º 2º 3º 4º

1º

2º
Ciencia e Tecnoloxía Humanidades e Ciencias Sociais Artes Xeral

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Anexo III-bis (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar e consentimento da outra persoa proxenitora, titora ou 
acolledora)

Documento acreditativo da representación

Copia do libro de familia ou documento equivalente onde figure o/a alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar

Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento

Traslado da unidade familiar por mobilidade forzosa das persoas proxenitoras ou titoras: documentación xustificativa do carácter forzoso 
do traslado e certificado de convivencia dos membros computables da unidade familiar

Traslado da unidade familiar por discapacidade sobrevida de calquera dos membros computables da unidade familiar: certificado de 
discapacidade non expedido pola Administración autonómica e certificado de convivencia dos membros computables da unidade familiar

Traslado da unidade familiar por cambio de residencia derivado de actos de violencia de xénero: documentación que considere 
xustificativa do motivo alegado para o cambio

Outros supostos de traslado do domicilio da unidade familiar, por causas distintas ás indicadas nos tres recadros anteriores, que impliquen 
cambio de localidade: certificado de convivencia dos membros computables da unidade familiar

Traslado de centro durante o curso sen cambio de localidade: documento acreditativo

Inicio dunha medida de acollemento familiar: resolución xudicial ou administrativa acreditativa

Agrupamento da unidade familiar nunha mesma localidade: documentación que considere acreditativa da circunstancia determinante do 
cambio de localidade e certificado de convivencia

Situación de acoso escolar: documentación que considere xustificativa do motivo alegado para o cambio

OUTRA DOCUMENTACIÓN
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ANEXO III 
(continuación)

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas 
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante

DNI/NIE da persoa representante

MARQUE O RECADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN

Certificado de discapacidade da persoa solicitante expedido pola Administración autonómica

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades. Secretaría Xeral 
Técnica.

Finalidades do tratamento

Os datos persoais facilitados no presente formulario, así como aqueles outros que poidan ser recadados no 
proceso de admisión, matriculación ou no desenvolvemento do curso escolar, incluídos, de ser o caso os 
relativos a categorías especiais detallados no artigo 9.1 do Regulamento xeral de protección de datos, serán 
tratados coa finalidade de xestionar os procesos selectivos para o acceso e admisión do alumnado, a 
actualización da información e contidos da Carpeta cidadá e o exercicio da función educativa e orientadora. 
Así mesmo, os datos poderán ser tratados coa finalidade de desenvolver accións encamiñadas a prestar unha 
atención educativa diferente da ordinaria, por presentar necesidades educativas especiais, por atraso 
madurativo, por trastornos do desenvolvemento da linguaxe e a comunicación, por trastornos da atención ou da 
aprendizaxe, por descoñecemento grave da lingua de aprendizaxe, por encontrarse en situación de 
vulnerabilidade socioeducativa, polas súas altas capacidades intelectuais, por terse incorporado tarde ao 
sistema educativo ou por especiais condicións persoais ou de historia escolar. Poderán tratarse datos de saúde, 
sociais, económicos, culturais, xeográficos, étnicos ou doutra índole, co fin de facer efectivo o principio de 
equidade na educación.

Lexitimación para o 
tratamiento

A base lexitimadora será o cumprimento dunha misión realizada en interese público fundamentada na 
Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, así como na restante normativa recollida no formulario e na 
ficha do procedemento na Guía de procedementos e servizos, todo iso en base a razóns dun interese público 
esencial.

Destinatarios dos datos Administracións públicas locais, estatais e autonómicas cando sexa estritamente necesario para o exercicio das 
súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión 
dos seus datos ou retirar, de ser o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de 
Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, 
segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa delegada 
de protección de datos e máis 
información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

LEXISLACIÓN APLICABLE
Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas 
de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 
de maio, de educación (Diario Oficial de Galicia número 29, do 11 de febreiro). 
Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos 
centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación 
secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Centro educativo
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ANEXO III-bis

COMPROBACIÓN DE DATOS DOS MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR E CONSENTIMENTO DA OUTRA PERSOA PROXENITORA, TITORA OU ACOLLEDORA 

ED550C - ESCOLARIZACIÓN EXTRAORDINARIA EN CENTRO DOCENTE SOSTIDO CON FONDOS PÚBLICOS

As persoas interesadas, mediante a súa sinatura, declaran ter sido informadas da incorporación dos seus datos persoais ao expediente en tramitación. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta 
consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.

NOME E APELIDOS NIF MENOR DE 
TITOR/A OU REPRESENTANTE LEGAL

COMPROBACIÓN DE DATOS 
Os seguintes documentos serán obxecto de consulta 

ás administracións públicas SINATURA
IDADE

NOME E APELIDOS NIF OPÓÑOME Á 
CONSULTA

DNI/NIE

CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
Certificado de discapacidade expedido pola Administración 
autonómica

DNI/NIE

CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
Certificado de discapacidade expedido pola Administración 
autonómica

DNI/NIE

CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
Certificado de discapacidade expedido pola Administración 
autonómica

DNI/NIE

CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
Certificado de discapacidade expedido pola Administración 
autonómica

CONSENTIMENTO DA OUTRA PERSOA PROXENITORA, TITORA OU ACOLLEDORA

NOME E APELIDOS NIF

COMPROBACIÓN DE DATOS 
Os seguintes documentos serán obxecto de consulta 

ás administracións públicas SINATURA

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

DNI/NIE da otura persoa proxenitora, titora ou 
acolledora

CONSINTO a presentación da solicitude de ESCOLARIZACIÓN (anexo III) para o/a alumno/a 

no centro docente
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INSTRUCIÓN CONXUNTA 1/2022, DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E
UNIVERSIDADES E DA DIRECCIÓN XERAL DE MOBILIDADE DA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE, SOBRE A XESTIÓN
DO SERVIZO DE TRANSPORTE DE ESCOLARES NO CURSO ESCOLAR
2022-2023

1. Obxecto

A presente instrución dítase con obxecto de ◆ixar para o curso 2022-2023
as liñas xerais de organización e funcionamento do transporte de
escolares, tanto respecto dos servizos prestados directamente pola
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
como para os servizos integrados prestados pola Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade.

Porén, a presente instrución pode resultar condicionada polas medidas
que, en materia de transporte escolar, establezan, no seu caso, os
protocolos ditados en situacións de emerxencias.

2. O ámbito de aplicación

Esta Instrución será de aplicación directa durante o curso 2022-2023 ás
rutas de transporte especial de escolares que cursen ensinanzas
obrigatorias e de oferta obrigatoria en centros docentes públicos, nas que
a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e
Universidades, ademais das súas competencias educativas, exerza como
contratante e xestor do servizo.

Igualmente, aplicarase en todo o que resulte de aplicación ao transporte
de escolares que se presta mediante servizos integrados nos que existe
reserva de praza a favor de escolares, respecto das competencias en
materia educativa que dita consellería conserva nas rutas de transporte
público regular de uso xeral integradas, que trasladan escolares que
cursan ensinanzas obrigatorias e de oferta obrigatoria en colexios
públicos.

Páx. 1 de 18.
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Para os efectos desta resolución, considerarase usuario con dereito a
transporte escolar gratuíto o alumnado cuxo domicilio se encontre fóra do
núcleo urbano no que radique o centro escolar e, en calquera caso, a unha
distancia deste superior a 2 km, calculada utilizando o itinerario máis
directo, sen desvíos e rodeos innecesarios.

Para poder ser usuario con dereito ao servizo o alumnado deberá estar
escolarizado no centro que lle corresponda, segundo a situación do seu
domicilio e a distribución das áreas de in◆luencia establecida ou contar cun
ditame de escolarización forzosa emitido pola Administración Educativa.

Neste senso, excepcionalmente, pode considerarse como domicilio do
alumnado o daqueles familiares cos que o menor efectivamente conviva.
Nestes supostos excepcionais non é su◆iciente a xusti◆icación do domicilio
mediante unha certi◆icación do padrón municipal, sendo requisito
imprescindible para a súa consideración a xusti◆icación dunha convivencia
real mediante certi◆icación especí◆ica expedida para tal efecto polo
concello, a partir de informes da Policía Local ou da Garda Civil, agás no
caso de menores en situación de acollemento, no que as familias de
acollida presentarán unha fotocopia da resolución ditada pola Xefatura
Territorial da Consellería de Política Social.

Do mesmo xeito, para manter a condición de usuaria/o con dereito, é
necesario que se faga un uso continuado do transporte escolar, entendido
este como o uso repetitivo del en días ◆ixos da totalidade das semanas do
curso 2022-2023.

Os usuarios con dereito a transporte escolar ou do integrado que non
fagan uso do transporte escolar de xeito continuado perderán dita
condición de usuario con dereito, e, conseguintemente, non terán acceso
preferente ao comedor escolar. As direccións dos centros serán
responsables de supervisar a correcta utilización dos servizos e da xestión
das baixas daqueles usuarios que non cumpran a anterior obriga.

No suposto en que o comedor escolar de referencia tivera máis solicitudes
que prazas autorizadas, e a condición de usuario con dereito a transporte
escolar fora determinante para obter unha praza no comedor, o alumno
ou alumna que perdese a súa condición de usuaria con dereito por non
facer voluntariamente un uso continuado do transporte escolar, perderá a
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praza obtida, que deberá ser asignada polo Consello Escolar ao seguinte
na lista de espera.

3. As funcións das direccións dos centros

As irregularidades ou de◆iciencias que se observen cada día, de ser o caso,
na execución do servizo, deberán ser comunicadas polas direccións dos
centros aos Servizos Provinciais de Apoio aos Servizos Educativos da
correspondente Xefatura Territorial coa maior exactitude e con carácter
urxente, con indicación do número de contrato no caso de servizos de uso
especial, e do código de expedición no dos servizos integrados, indicando
as circunstancias que concorran e achegando os medios probatorios de
que dispoñan. Tamén deberán ser comunicadas con carácter urxente as
incidencias non contractuais, como accidentes, manobras non permitidas,
etc. As ditas denuncias motivarán as oportunas investigacións por parte
dos Servizos Provinciais de Apoio aos Servizos Educativos e, no seu caso, a
apertura de expedientes de incumprimentos contractuais por esta
Secretaría Xeral Técnica.

Pola súa parte, no caso de servizos integrados, o Servizo Provincial de
Apoio aos Servizos Educativos dará traslado das ditas queixas ao Servizo
de Mobilidade correspondente.

Así mesmo, os Servizos de Mobilidade porán en coñecemento dos Servizos
Provinciais de Apoio aos Servizos Educativos daquelas incidencias que
puideran acontecer na prestación do servizo, das que teñan coñecemento
por calquera medio. Dentro destas incidencias inclúense os eventuais
supostos de traslado por parte do concesionario do servizo de queixas
relativas ao mal comportamento ou problemas graves de conduta dos
escolares.

Os Servizos Provinciais de Apoio aos Servizos Educativos e os Servizos de
Mobilidade procurarán darse traslado, reciprocamente, dos resultados das
actuacións que leven a cabo logo da recepción das anteriores incidencias.

É función do equipo directivo proceder á asignación dos usuarios sen
dereito que soliciten o transporte, nos supostos nos que consonte coa
presente instrución se admite a dita posibilidade, e á ordenación, de ser o
caso, destes usuarios, ponderándoos de acordo co apartado 5º da epígrafe
3.
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4. O uso do servizo por persoas distintas dos seus usuarios con dereito

Sen prexuízo do disposto no apartado 1 desta Instrución, ante a
eventualidade de que haxa vehículos que conten con prazas vacantes nas
rutas de transporte escolar xestionadas pola Consellería de Educación, e
co obxectivo de optimizar os recursos dispoñibles, poderase autorizar o
uso do servizo aos colectivos seguintes :

1º. Ao alumnado de ensino obrigatorio, FP Básica e segundo ciclo de
ensino infantil cuxo domicilio estea situado a unha distancia,
calculada utilizando o itinerario máis directo, sen desvíos e rodeos
innecesarios, do centro escolar inferior a 2 km e superior a 1 km en
zona urbanizada e 500 m en zona non urbanizada.

Se ben este alumnado non ostenta a condición de usuario con dereito a
transporte escolar, pode excepcionalmente usar o servizo, sempre que
concorran os seguintes requisitos:

 Que existan prazas vacantes

 Que non comporte a modi◆icación das rutas

 Que non supoña a creación de novas paradas

 Que non incremente a duración do traxecto

 Que non precise a incorporación de acompañante

Para o efecto, os centros de ensino cargarán na aplicación informática
"Transporte escolar" o alumnado que solicite o uso excepcional e teñan
praza nas rutas de transporte escolar xestionadas pola Consellería de
Educación, ponderándose como circunstancias a ter en conta,
discapacidades, a curta idade do alumnado, a distancia que exista entre o
domicilio do solicitante e o centro escolar, as condicións das estradas de
acceso aos centros, a situación económica e familiar do alumnado, etc. Os
servizos provinciais de apoio aos servizos educativos validarán na mesma
aplicación informática a idoneidade destes usuarios sen dereito, que
poderán facer uso do mesmo a partir dese momento.

A utilización das prazas baleiras serao en precario, de xeito que decaerán
se cambian as circunstancias que as xusti◆ican ou se é preciso asignar as
prazas a outro alumnado cun dereito preferente.
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En ningún caso comportarán preferencia algunha no acceso ao comedor
escolar, a cal só deriva da condición de usuarios con dereito a transporte
escolar.

A utilización das prazas baleiras estenderase unicamente ao curso escolar
2022-2023. O feito de obter estas autorizacións excepcionais non lles
outorga aos seus bene◆iciarios dereito ningún no futuro.

No caso dos servizos integrados, non se realizará reserva de praza a favor
destes escolares, quen, sempre que haxa prazas dispoñibles, poderán
facer uso do servizo en condicións análogas, sen que se modi◆iquen as
rutas nin se cren novas paradas agás nos supostos previstos na letra c) do
apartado cuarto desta instrución; para que o acceso ao servizo integrado
non teña custo económico para as persoas usuarias, poderán facer uso da
tarxeta de transporte Xente Nova, coa que os importes inicialmente
abonados seranlles reintegrados pola Xunta de Galicia nos termos
previstos para esta tarifa, dos que se ofrece información na web
www.bus.gal.

2º. Ao alumnado escolarizado en centros que non lles corresponden de
acordo coas áreas de in=luencia =ixadas en función dos seus domicilios
familiares.

Se ben este alumnado non ostenta a condición de usuario con dereito a
transporte escolar, pode excepcionalmente usar o servizo cando nas
proximidades do seu domicilio discorra un itinerario de transporte escolar,
sempre que concorran os seguintes requisitos:

 Que existan prazas vacantes

 Que non comporte a modi◆icación das rutas

 Que non supoña a creación de novas paradas

 Que non incremente a duración do traxecto

 Que non precise a incorporación de acompañante

A tal efecto, os centros de ensino cargarán na aplicación informática
"Transporte escolar" ao alumnado que solicite o uso excepcional e teña
praza nas rutas de transporte escolar xestionadas pola Consellería de
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Educación, ponderándose como circunstancias a ter en conta,
discapacidades, a curta idade do alumnado, a distancia que exista entre o
domicilio do solicitante e o centro escolar, as condicións das estradas de
acceso aos centros, a situación económica e familiar do alumnado, etc. Os
servizos provinciais de apoio aos recursos educativos validarán na mesma
aplicación informática a idoneidade destes usuarios sen dereito, que
poderán facer uso do mesmo a partir dese momento.

A utilización das prazas baleiras serao en precario, de xeito que decaerán
se cambian as circunstancias que as xusti◆ican ou se é preciso asignar as
prazas a outro alumnado cun dereito preferente.

Non comportarán en ningún caso dereito de acceso ao comedor escolar
nin á súa gratuidade total ou parcial.

A utilización das prazas baleiras estenderase unicamente ao curso escolar
2022-2023. O feito de obter estas autorizacións excepcionais non lles
outorga aos seus bene◆iciarios dereito ningún no futuro.

No caso dos servizos integrados, non se realizará reserva de praza a favor
destes escolares, quen, sempre que haxa prazas dispoñibles, poderán
facer uso do servizo en condicións análogas, sen que se modi◆iquen as
rutas nin se cren novas paradas; para que o acceso ao servizo integrado
non teña custo económico para as persoas usuarias, poderán facer uso da
tarxeta de transporte Xente Nova, coa que os importes inicialmente
abonados seranlles reintegrados pola Xunta de Galicia nos termos
previstos para esta tarifa, dos que se ofrece información na web
www.bus.gal.

3º. Ao alumnado que, por causa de proximidade xeográ=ica, solicite a
utilización de liñas de transporte correspondentes a centros distintos
a aqueles nos que estea matriculado.

Este alumnado poderá solicitar unha autorización excepcional para o uso
deste servizo cando nas proximidades do seu domicilio discorra un
itinerario de transporte escolar e sempre que concorran os seguintes
requisitos:

 Que existan prazas vacantes
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 Que non comporte a modi◆icación das rutas

 Que non supoña a creación de novas paradas

 Que non incremente a duración do traxecto

 Que non precise a incorporación de acompañante

As autorizacións excepcionais serán expedidas pola Xefatura Territorial
correspondente, ponderándose como circunstancias a ter en conta,
discapacidades, a curta idade do alumnado, a distancia que exista entre o
domicilio do solicitante e o centro escolar, as condicións das estradas de
acceso aos centros, a situación económica e familiar do alumnado etc.
Esta ponderación será realizada polo centro quen elevará a relación de
autorizados excepcionais seleccionados á Xefatura Territorial para que
expida as autorizacións. As resolucións que se diten poderán ser
recorridas en alzada ante esta Secretaría Xeral Técnica.

As ditas autorizacións concederanse en precario, precisándose nelas o
feito de que quedarán sen efecto se cambian as circunstancias que as
xusti◆ican ou se é preciso asignar as prazas a outro alumnado cun dereito
preferente.

A vixencia das autorizacións comprenderá unicamente o curso escolar
2022-2023. O feito de obter estas autorizacións excepcionais non lles
outorga aos seus bene◆iciarios dereito ningún no futuro.

Neste suposto correspóndelle aos centros educativos sen liñas de
transporte cuxo uso é solicitado por alumnado matriculado no centro,
recabar as solicitudes e elevalas á Xefatura Territorial.

No caso dos servizos integrados, non se realizará reserva de praza a favor
destes escolares, quen, sempre que haxa prazas dispoñibles, poderán
facer uso do servizo en condicións análogas, sen que se modi◆iquen as
rutas nin se cren novas paradas; para que o acceso ao servizo integrado
non teña custo económico para as persoas usuarias, poderán facer uso da
tarxeta de transporte Xente Nova, coa que os importes inicialmente
abonados seranlles reintegrados pola Xunta de Galicia nos termos
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previstos para esta tarifa, dos que se ofrece información na web
www.bus.gal.

4º. Ao alumnado de bacharelato, ciclos formativos medios e
superiores de FP e programas similares.

Se ben este alumnado non ostenta a condición de usuario con dereito a
transporte escolar, pode excepcionalmente facer uso do transporte
escolar gratuíto, sempre que concorran os seguintes requisitos:

 Que existan prazas vacantes

 Que non comporte a modi◆icación das rutas

 Que non supoña a creación de novas paradas

 Que non incremente a duración do traxecto

Para o efecto, os centros de ensino cargarán na aplicación informática
"Transporte escolar" ao alumnado que solicite o uso excepcional e teñan
praza nas rutas de transporte escolar xestionadas pola Consellería de
Educación, ponderándose como circunstancias a ter en conta,
discapacidades, a curta idade do alumnado, a distancia que exista entre o
domicilio do solicitante e o centro escolar, as condicións das estradas de
acceso aos centros, a situación económica e familiar do alumnado, etc. Os
servizos provinciais de apoio aos recursos educativos validarán na mesma
aplicación informática a idoneidade destes usuarios sen dereito, que
poderán facer uso do mesmo a partir dese momento.

A utilización das prazas baleiras serao en precario, de xeito que decaerán
se cambian as circunstancias que as xusti◆ican ou se é preciso asignar as
prazas a outro alumnado cun dereito preferente.

Non comportarán en ningún caso dereito de acceso ao comedor escolar
nin á súa gratuidade total ou parcial.

A utilización das prazas baleiras estenderase unicamente ao curso escolar
2022-2023. O feito de obter estas autorizacións excepcionais non lles
outorga aos seus bene◆iciarios dereito ningún no futuro. 
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Cómpre salientar neste punto que cada curso escolar recíbense denuncias
do alumnado motivadas pola esixencia de pagamento da viaxe por parte
das empresas transportistas. Neste punto é preciso reiterar que o
alumnado que utilice o servizo nos vehículos que contrata a Consellería de
Educación farao de forma absolutamente gratuíta a través da autorización
expedida pola Xefatura Territorial de que se trate, trámite que resulta
imprescindible para que este alumnado poida gozar do servizo.

Para evitar estas situacións anómalas, é imprescindible a especial atención
e a colaboración da dirección e da comunidade educativa dos centros,
denunciando, co maior número de probas posible, ante as Xefaturas
Territoriais estes feitos sempre que se produzan. As ditas denuncias
motivarán as oportunas investigacións por parte das Xefaturas Provinciais
de Apoio aos Servizos Educativos e, no seu caso, a apertura de expedientes
de penalidade por incumprimento contractual por esta Secretaría Xeral
Técnica.

No caso dos servizos integrados, non se realizará reserva de praza a favor
destes escolares, quen, sempre que haxa prazas dispoñibles, poderán
facer uso do servizo en condicións análogas, sen que se modi◆iquen as
rutas nin se cren novas paradas; para que o acceso ao servizo integrado
non teña custo económico para as persoas usuarias, poderán facer uso da
tarxeta de transporte Xente Nova, coa que os importes inicialmente
abonados seranlles reintegrados pola Xunta de Galicia nos termos
previstos para esta tarifa, dos que se ofrece información na web
www.bus.gal.

5º A orde de prelación na concesión de autorizacións excepcionais no
caso de insu=iciencia de prazas no vehículo.

No caso de que o número de solicitantes excepcionais de prazas de
transporte escolar excedan do número de prazas vacantes nos vehículos,
seguirase a seguinte prelación:

Terá prioridade en primeiro lugar o alumnado que teña irmáns e irmás
escolarizadas no centro ou que sexan usuarios con dereito, mentres estes
permanezan nel.
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En segundo lugar, o alumnado de ensino obrigatorio e segundo ciclo de
ensino infantil cuxo domicilio estea situado a unha distancia do centro
escolar inferior a 2 km e superior a 1 km en zona urbanizada e 500 m en
zona non urbanizada (con prioridade, á súa vez, do alumnado con
discapacidades ou menores en idade sobre os maiores cando sexa preciso).

En terceiro lugar o alumnado de ensino obrigatorio e segundo ciclo de
educación infantil escolarizado en centro distinto do que lle corresponde
por área de in◆luencia (con prioridade, á súa vez, do alumnado con
discapacidades ou menores en idade sobre os maiores cando sexa preciso).

En cuarto lugar o alumnado de ensino obrigatorio e segundo ciclo de
educación infantil que solicite, por causa de proximidade xeográ◆ica, a
utilización do transporte dun centro distinto daquel no que está
escolarizado (con prioridade, á súa vez, dos discapacitados ou menores en
idade sobre os maiores cando sexa preciso).

En quinto lugar o alumnado de ensinanzas non obrigatorias (con
prioridade, á súa vez, do alumnado con discapacidade).

Cando como consecuencia da incorporación de novo alumnado que se
produza durante o curso escolar, sexa preciso ceder a praza de transporte
a un usuario con dereito, o centro educativo valorará de novo as
solicitudes recibidas, cargando na aplicación "transporte escolar" unha
nova relación de usuarios sen dereito que se repartirán as prazas
sobrantes, aplicando os criterios de preferencia e ponderación recollidos
neste apartado 3. De seguido, os servizos provinciais de apoio aos servizos
educativos validarán na mesma aplicación informática a idoneidade destes
usuarios sen dereito, que poderán facer uso do mesmo a partir dese
momento.

6º. Alumnado de ensino obrigatorio sen dereito a transporte escolar
gratuíto

Sen prexuízo do indicado nos números anteriores, o alumnado do ensino
obrigatorio que non teña a condición de usuario con dereito a transporte
escolar, poderá facer uso dos servizos integrados sempre que queden
prazas dispoñibles nos mesmos, logo de que por parte do centro
correspondente se cargue na aplicación de xestión.
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Para tal ◆in, os centros cargarán este alumnado na aplicación coa
condición de “excepcionais”, de xeito análogo a como o fan nos servizos de
transporte escolar dependentes da Consellería de Cultura, Educación,
Formación Profesional e Universidades, aplicándolles os mesmos criterios
de priorización entre o dito alumnado que se establecen no anterior
número 5º.

5. As peticións de modi=icación dos itinerarios e de introdución de
novas paradas.

a. Con carácter xeral non se autorizarán desviacións nos itinerarios de
transporte escolar e/ou introdución de novas paradas en distancias
inferiores a 2 km, nin fóra da zona de in◆luencia do centro, tanto en
servizos de transporte de uso especial como en servizos de transporte
integrado.

b. En canto aos servizos de uso especial dependentes da Consellería de
Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, cando
circunstancias excepcionais, debidamente xusti◆icadas aconsellen ampliar
os itinerarios existentes e/ou introducir novas paradas en distancias
inferiores a 2 km, as Xefaturas Territoriais elevarán unha proposta a esta
Secretaría Xeral Técnica que, á vista dos informes e das xusti◆icacións que
se acheguen, autorizará ou denegará o solicitado.

c. Respecto dos servizos integrados, teranse en conta os seguintes
criterios:

i) Respecto dos denominados usuarios “con dereito”, introduciranse
todos os cambios que resulten precisos nos contratos de concesión a
◆in de garantir o dereito ao transporte escolar gratuíto nos supostos
nos que as novas paradas cumpran o requisito de distar máis de 2 kms
do centro escolar e da parada máis próxima, logo da comunicación por
parte do órgano competente en materia de Educación do
recoñecemento daquela condición de usuarios con dereito ao sistema
de transporte, ao Servizo de Mobilidade competente sobre o
correspondente contrato de concesión.
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ii)Adicionalmente, autorizaranse con carácter excepcional novas paradas
situadas entre 1 e 2 kms do centro escolar ou da parada máis próxima,
cando se dean, conxuntamente, as seguintes circunstancias:

 O seu establecemento requirirá o informe do Servizo
Provincial de Apoio aos Servizos Educativos sobre as circunstancias
especí◆icas que xusti◆iquen a súa autorización, tales como as
especiais condicións orográ◆icas da zona, as condicións de
seguridade viaria, a existencia de limitacións de mobilidade por
parte dos escolares, ou a concorrencia doutras circunstancias
concretas e extraordinarias no ámbito territorial, nas persoas
usuarias ou nas súas familias.

 A nova parada non prexudique o mantemento da
funcionalidade do servizo para o conxunto das súas persoas
usuarias; concretamente, non se poderá autorizar estes cambios
cando poidan determinar un incremento nos tempos de viaxe por
riba dos previstos na normativa sobre condicións de seguridade no
transporte de escolares e menores.

 Que a ampliación do itinerario, tomando en consideración o
conxunto de solicitudes en tramitación que afecten a un mesmo
contrato de concesión, non supoña un incremento do custo
económico do servizo de transporte para a Administración.

 A autorización da nova parada efectuarase polo Servizo de
Mobilidade responsable do contrato de concesión mediante a
adopción de medida cautelar inmediatamente executiva, sen
prexuízo do seu carácter provisional, podendo levantarse,
modi◆icarse ou manterse na resolución do correspondente
expediente, e condicionando o seu mantemento no tempo a que se
manteña o requisito do apartado anterior, aínda no suposto de
incorporación de paradas consonte co indicado no punto i).

Estas mesmas regras poderán aplicarse no caso de paradas situadas a
entre 500 metros e 1 km do centro escolar ou da parada máis próxima.
Neste caso, xunto co cumprimento dos requisitos sinalados no punto
anterior, ponderarase a concorrencia de supostos análogos no ámbito
territorial. A autorización das novas paradas corresponderá ao Servizo de
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Mobilidade responsable do contrato de concesión, quen, neste último
suposto, informará á Subdirección Xeral de Ordenación do Transporte de
cada unha das autorizacións outorgadas e os motivos que as
fundamentaron.

iii) Para crear calquera parada que diste menos de 500m da parada máis
próxima, así como no suposto de que non encaixen en ningún dos casos
previstos anteriormente, antes de proceder a ditar resolución o
responsable do contrato de concesión deberá solicitar informe da
Dirección Xeral de Mobilidade, para os efectos de establecer actuacións e
criterios coordinados ao respecto.

iv) No caso de escolares con dereito por escolarización forzosa, o Servizo
Provincial de Apoio aos Servizos Educativos dará traslado ao Servizo de
Mobilidade correspondente para efectos da valoración da viabilidade de
atender a nova demanda coa oferta de servizos existentes, quen informará
directamente e de modo favorable no caso de que resulte viable a súa
prestación cos ditos medios materiais e humanos dispoñibles no contrato
de concesión que corresponda. En cambio, no caso de requirir maiores
recursos humanos ou materiais non previstos no contrato de concesión, o
dito servizo analizará o custo económico e remitirá o correspondente
informe á Subdirección Xeral de Ordenación do Transporte, que o porá en
coñecemento da Vicesecretaría Xeral da Consellería de Cultura, Educación,
Formación Profesional e Universidades para efectos de que por parte
desta consellería se valore a posibilidade de prestar directamente o
servizo, ou asumir aquel incremento de custo e que sexa prestado por
parte dos servizos integrados; igualmente, a dita Vicesecretaría Xeral
poderá promover que o caso concreto sexa analizado no seo da Comisión
Interdepartamental de Coordinación do Proceso de Implantación do
Sistema de Transporte Integrado de Galicia, comisión que adoptaría a
decisión de◆initiva sobre o mesmo.

d. En todo caso, as peticións de cambios nos itinerarios de transporte
existentes e de  creación de paradas deberán obrigatoriamente
presentarse cos datos de xeolocalización que correspondan. As peticións
de novas paradas en servizos integrados realizaranse consonte co modelo
que elaborará a Subdirección Xeral de Ordenación do Transporte, logo da
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súa validación conxuntamente coa Vicesecretaría Xeral da Consellería de
Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

As resolucións das Xefaturas Territoriais da Consellería de Cultura,
Educación, Formación Profesional e Universidades poderán ser recorridas
en alzada ante a Secretaría Xeral Técnica da dita consellería, e as dos
Servizos de Mobilidade poderán ser recorridos ante a Dirección Xeral de
Mobilidade, as cales resolverán o que corresponda e o noti◆icará aos
recorrentes e ás citadas Xefaturas.

6. A necesidade de autorización previa da Secretaría Xeral Técnica da
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e
Universidades

Toda contratación de novos servizos de uso especial, sexa do tipo que
sexa, estará presidida por criterios de racionalidade e austeridade do
gasto público, e requirirá para a súa tramitación a previa autorización
desta Secretaría Xeral Técnica.

Calquera baixa ou modi◆icación dos servizos de transporte escolar
vixentes requirirá igualmente para a súa tramitación da previa
autorización desta Secretaría Xeral Técnica.

7. Mantemento da aplicación informática TRANSPORTE ESCOLAR

a. Servizos regulares de uso especial, contratados pola Consellería de
Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

O 23 de xuño estarán dispoñibles os servizos na aplicación transporte
escolar para que as direccións dos centros procedan a asignación do
alumnado aos ditos servizos.

As Direccións dos centros de ensino que dispoñan de rutas de transporte
escolar teñen como obriga inescusable introducir a totalidade dos datos
delas na aplicación informática TRANSPORTE ESCOLAR. Neste sentido, a
dirección de cada centro comprobará e completará os datos de cada un
dos alumnos e alumnas asignados/as ás paradas existentes en todas as
rutas ao centro, incluíndo os correspondentes ao alumnado escolarizado
noutros centros autorizados con carácter excepcional, pechando a
introdución da totalidade dos datos precisos e, polo tanto, os servizos
antes do 30 de setembro de 2022. De producirse modi◆icacións durante o
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resto do curso, a dirección do centro cursará petición á Xefatura
Territorial de que se trate, a ◆in de que a autorice e, no seu caso, abra de
novo o servizo na aplicación para que a dirección do centro incorpore os
datos correctos e volva pechar o servizo.

A completa carga na aplicación TRANSPORTE ESCOLAR dos datos
actualizados do alumnado, paradas e rutas existentes é imprescindible
para unha axeitada xestión do servizo e para poder aplicar, no seu caso, o
Protocolo de actuación nos supostos de alertas metereolóxicas.

As direccións dos centros proporcionaranlles aos transportistas as
listaxes xeradas pola aplicación nas que conste o alumnado usuario de
cada ruta en canto estean pechados os servizos na aplicación, e
remitiranlles as actualizacións dos devanditos listados cando se produzan
modi◆icacións ao longo do curso que xa conten coa autorización da
Xefatura Territorial. 

b. Servizos de transporte público regular de uso xeral, integrados,
xestionados pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Os servizos públicos integrados xestionados pola Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade manterán permanentemente actualizada a
información referente a ruta, paradas, calendarios e horarios, mediante a
vinculación das aplicacións Otrans e Transporte Escolar. Polo tanto, os
centros disporán dende o 23 de xuño das ditas rutas para a introdución
das reservas de prazas a favor de escolares con dereito a reserva de praza
nestes servizos.

As direccións dos centros deberán tramitar a introdución de novas
paradas que correspondan ao período ordinario de matrícula non máis
tarde do 8 de xullo; con carácter xeral, as paradas solicitadas deste xeito
serán autorizadas, se procede, e estarán dispoñibles na aplicación
Transporte Escolar, non máis tarde do 31 de agosto. En setembro
poderanse dar de baixa por parte dos responsables das concesións de
transporte aquelas paradas que carezan de alumnado asignado e non
teñan ◆inalidade en si mesmas como paradas de transporte público
regular de uso xeral.

Nestes casos, corresponderá ás direccións dos centros a carga completa
do alumnado con reserva de praza con, cando menos, dous días de
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antelación á data de inicio das clases no dito centro. Igualmente,
corresponderá ás direccións dos centros o mantemento
permanentemente actualizado das ditas reservas de praza atendendo ás
altas e baixas do alumnado e, se fose o caso, á perda do dereito ao servizo
de transporte gratuíto por falta de uso do mesmo ou calquera outra
causa.

A correcta carga e revisión da lista de reservas de praza é esencial para
garantir que se dispoña reservada de praza a favor dos ditos escolares nos
vehículos e paradas nas que vaian facer uso do servizo, e para a axeitada
xestión dos recursos públicos, ao ir asociada directamente a reserva de
praza co pagamento que corresponde recibir ás concesionarias destes
servizos.

c. Criterios aplicables a ambas clases de servizos de transporte

Para a xestión do transporte escolar, tanto do regular de uso especial
dependente da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e
Universidades como do transporte integrado dependente da Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, resulta imprescindible o coñecemento
dos dous días non lectivos a que teñen dereito os centros educativos. É
por esta razón que, trala celebración do Consello Escolar no que se
acorden os dous días non lectivos de cada centro educativo e a súa
aprobación pola Inspección Educativa, é un deber e responsabilidade da
Dirección de cada centro educativo proceder á carga inmediata destes días
na aplicación XADE. Unha vez cargados os días en XADE, a aplicación
Transporte escolar recollerá de xeito automático este dato e facilitará o
acceso ao mesmo por parte da aplicación Otrans.

8. Utilización excepcional de dúas paradas por un mesmo usuario con
dereito

Os cambios sociais e económicos experimentados nos últimos tempos
comportaron, á súa vez, situacións novas nas familias, ás que, no eido dos
recursos educativos complementarios, é imprescindible responder, a ◆in
de non invalidar á súa ◆inalidade orixinaria.

Entre estas novas situacións familiares, cada vez mais numerosas,
atópanse as derivadas de incompatibilidades horarias na conciliación da
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vida laboral e familiar, así como custodias parentais compartidas, en casos
de separacións matrimoniais e divorcios.

Co ◆in de abordar as problemáticas citadas e darlles a resposta
administrativa axeitada, está habilitada na aplicación “transporte escolar”
a posibilidade excepcional, por parte da dirección de cada centro de
ensino con transporte escolar, de asignar a un mesmo alumno ou alumna
dúas paradas diferentes das rutas de transporte escolar establecidas ao
seu colexio.

A posibilidade excepcional por parte das direccións dos centros educativos
de dobre asignación de paradas a un mesmo escolar unicamente poderá
producirse no caso de que existan prazas baleiras e cando as paradas
solicitadas existan nos itinerarios aos colexios e en ningún caso supoña a
creación dunha parada nova nin alteración do deseño da ruta ou rutas
afectadas, de tal xeito que a única modi◆icación operada nelas se restrinxa
á incorporación do alumno ou alumna bene◆iciario mediante a súa
asignación á segunda parada solicitada.

Porén, esta dobre asignación de paradas distintas a favor dun/dunha
mesmo/a alumno ou alumna require a previa presentación, por parte das
persoas que exercen a titoría e ostentan a garda e custodia do menor
transportado, dunha xusti◆icación axeitada das razóns que avalan a
necesidade familiar aducida e conseguintemente, esixen a implementación
da solución excepcional referida.

Así pois, para poder proceder á asignación de dúas paradas de transporte
escolar diferentes a un/unha mesmo/a alumno ou alumna, usuario do
transporte escolar, é necesario que exista o seguinte:

1º. Petición formal e expresa, asinada polas persoas titoras do alumno
transportado, que ostenten a súa garda e custodia.

2º. Xusti=icación acreditativa das situacións familiares e/ou laborais que
requiren da asignación excepcional de dúas paradas distintas a un mesmo
escolar (sentencia ou convenio regulador, atribuíndo a custodia e garda
compartida aos pais, informe ou certi◆icación empresarial ou
administrativa acreditativa do horario laboral incompatible de ambas as
dúas persoas titoras do menor ou dunha, no caso das familias
monoparentais).
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3º. Compromiso por parte dos peticionarios de utilización continuada,
ao longo do curso escolar, das dúas paradas de transporte escolar
asignadas, no sentido e do xeito ◆ixado na aplicación de xestión,
“transporte escolar”.

4º. Constatación pola dirección do centro escolar da existencia nas
rutas establecidas ao colexio da segunda parada solicitada e da
dispoñibilidade na ruta de que dita parada forma parte de prazas libres.

Unha vez avaliadas polo centro de ensino as peticións e as xusti◆icacións
presentadas e comprobada a existencia de prazas libres nos buses, os
colexios implementarán na aplicación "transporte escolar" a dobre
asignación de paradas, cuxa idoneidade terá que ser validada antes da súa
utilización polos servizos de recursos educativos complementarios
provinciais. Feito isto, os centros de ensino comunican a dobre asignación
autorizada ás familias e as empresas de transporte escolar, adxudicatarias
dos servizos; e, no caso de servizos integrados, tamén ao Servizo
Provincial de Apoio aos Servizos Educativos para o seu traslado ao Servizo
de Mobilidade que corresponda.

Pola Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación,
Formación Profesional e Universidades
Manuel Vila López

Pola Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Infraestruturas e
Mobilidade
Ignacio Maestro Saavedra

(documento asinado dixitalmente)
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ANEXO III-bis 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades. Secretaría Xeral Técnica.

Finalidades do tratamento Os datos persoais facilitados no presente formulario serán tratados coa finalidade de xestionar os procesos para o acceso e admisión do alumnado, así como a 
actualización da información e contidos da Carpeta cidadá e o exercicio da función educativa e orientadora.

Lexitimación para o tratamento
A base lexitimadora será o cumprimento dunha misión realizada en interese público fundamentada na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, así como na 
restante normativa recollida no presente formulario e na ficha do procedemento na Guía de procedementos e servizos, todo iso con base en razóns dun interese público 
esencial.

Destinatarios dos datos As administracións públicas locais, estatais e autonómicas, cando sexa estritamente necesario para o exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos ou retirar, se é o caso, o consentimento 
outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, 
segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa delegada de 
protección de datos e máis información https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

Lugar e data

, de de
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