Documentació que cal presentar amb la sol·licitud de preinscripció.
(Resolució EDU/464/2022 de 24 de febrer)
Documentació identificativa que s’ha de presentar en tots el casos
 Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació
d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
 Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet). Si la
persona sol·licitant és estrangera, targeta de residència on consta el NIE o passaport. Si es
tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
De manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es
poden acreditar amb el document d'identitat o el llibre de família del país d'origen o la
documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director/a o la persona titular del centre
l'ha de valorar i deixar constància per escrit de la decisió adoptada.

Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació que s’al·leguin
 Existència de germans escolaritzats al centre. S’entén que l’alumne/a té germans escolaritzats
al centre quan aquests hi estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de
preinscripció (el centre en farà la comprovació).
 Proximitat del domicili habitual de l'alumne/a al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball
del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet (en el sentit de guarda legal previst al dret civil català
o de resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials).
 Les dades de residència s'obtenen electrònicament del padró municipal. En el resguard de la
sol·licitud s'informa si no s'han pogut obtenir les dades del padró, i en aquest cas el domicili s'ha
d'acreditar adjuntant el volant municipal de convivència de l'alumne/a, on ha de constar que
conviu amb la persona sol·licitant, abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de
sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 Quan per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, s'acredita adjuntant el contracte
laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en règim
d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'ha d'acreditar amb el
formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model
036 o 037).
 Renda anual de la unitat familiar: documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la
prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 Discapacitat de l'alumne/a, pare, mare, tutor/a, o germans.
 Quan l'alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare o
mare, tutor/a o un germà/ana de l'alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33%.
Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la
Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total,
absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de
jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Documentació acreditativa: Es consulten electrònicament les dades del Departament de Drets
Socials. En el resguard de la sol·licitud s'informa si no s'han pogut obtenir. En aquest cas i quan
l'organisme emissor és d'una altra comunitat autònoma, cal adjuntar la targeta acreditativa vigent
de la discapacitat, durant el període de presentació de documentació que s'estableix a l'apartat 3
d'aquest annex.
 Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la
sol·licitud de preinscripció.
S'entén que el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre quan, en el moment de presentar la
sol·licitud de preinscripció, hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima de 10
hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí/ina o substitut/a o amb un contracte
laboral o administratiu (el centre en farà la comprovació).
 Pel fet de formar part d’una família nombrosa.
Es consulten electrònicament les dades del Departament de Drets Socials. En el resguard de la
sol·licitud s'informa si no s'han pogut obtenir. En aquest cas o quan l'organisme emissor és d'una
altra comunitat autònoma, cal adjuntar el títol vigent de família nombrosa.
 Pel fet de format part d’una família monoparental.
Es consulten electrònicament les dades del Departament de Drets Socials. En el resguard de la
sol·licitud s'informa si no s'han pogut obtenir. En aquest cas o quan l'organisme emissor és d'una
altra comunitat autònoma, cal adjuntar el títol vigent de família monoparental.
 Pel fet que l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple.
Documentació acreditativa: El llibre de família.
 Pel fet que l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar.
Documentació acreditativa: La resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
 Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme.
Documentació acreditativa: La condició de víctima de violència de gènere s'acredita per qualsevol
dels mitjans establerts a l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de
protecció integral contra la violència de gènere. La condició de víctima de terrorisme s'acredita
amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri
de l'Interior.
Documentació acreditativa del criteri de baremació complementari, si s’al·lega.


Familiars ascendents de 2n grau de consanguinitat empadronats al municipi. L’Ajuntament
comprovarà directament aquesta circumstància, en cas que s’al·legui.

