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SOLICITUDES

-Presentación de solicitudes segundo o Anexo II, acompañadas de DNI ou Libro de Familia e certificado de 
escolarización en casos de traslado de centro (Artigo 16).
-Na solicitude de admisión, concretamente no Anexo II, folla 3, columna “Puntuación” serán  os solicitantes 
os que deban cubrir os datos numéricos,   con claridade e poñendo “0” onde non haxa puntuación.   Os 
centros teñen que comprobar o cumprimento desta norma (Instruccións Admisión Xefatura Territorial 
curso 2016-17. Apartado 4.10).
-Cada solicitante presentará unha única solicitude, relacionando nela por orde de preferencia  ata seis centros 
educativos  nos  que  solicita  praza  .  Tamén  se  desexa  utilizar  ou  non  comedor  e  transporte  escolar 
(Disposición Adicional segunda).
-A solicitude será única. Non é posible modificar os centros relacionados nin a súa orde de prelación. A 
renuncia  á  solicitude  presentada,  non  permite  presentar  unha  nova,  polo  que  a/o  alumna/o  deberá 
escolarizarse conforme ao procedemento subsidiario do Capítulo IV da Orde de admisión (Instruccións da 
Dirección Xeral  de Centros e RRHH. Apartados 4.b.c)
--A solicitude terá que estar asinada por calquera dos titulares da patria potestade ou representantes legais. 
No caso  de separación ou divorcio  será necesaria  a  sinatura  de  ambos proxenitores,  agás  que  a  patria  
potestade  estea  atribuída  a  un deles.  En ambos casos,  será  necesario  presentar  xunto  coa  solicitude  de 
admisión a resolución xudicial correspondente. Excepto casos de volencia de xénero (Artigo 14.4).
-A solicitude entregarase no centro que se solicite en primeiro lugar. (Artigo 14.5). 
-Se os pais optan a unha praza para alumnado con n.e.a.e. achegarán a documentación pertinente. Unha 
vez  presentada,  no  prazo  máximo  de  10  días,  enviarase  a  Xefatura  Territorial  xunto  con  avaliacion 
psicopedagóxica inicial realizada polo centro (Artigo 37.2)
-Escolarización en centros adscritos: a consideración dos centros adscritos como “centro único” aos efectos 
de aplicación dos criterios de admisión abrangue únicamente ao centro adscrito e ao centro de adscrición do 
nivel  inmeditamente superior (Artigo 8.1)
-Sinalar que terá prioridade na área de escolarización que corresponda ao domicilio ou ao lugar de traballo 
dalgún dos seus pais, nais ou titores legais o alumnado cuxa escolarización en centros públicos e privados 
concertados traslado da unidade familiar debido á mobilidade forzosa de calquera dos pais, nais ou titores, 
ou a un cambio de residencia derivado de actos de violencia de xénero (Artigo 84.7 da LOE, redactado polo 
apartado sesenta  e  dous do artigo  único da LO. 8/2013 do 9 de decembro,  para a  mellora  da calidade 
educativa).
-Aos efectos da valoración do criterio de proximidade do centro ao domicilio familiar, a certificación do 
padrón municipal de habitantes expedida polo órgano competente do concello, será o principal medio de 
acreditación  das  circunstancias  da  unidade  familiar:  o  domicilio  familiar,  os  membros  da  familia  que 
conviven nel e a data de alta na vivenda (Instrucións admisión da D.X. Centros e RRHH para o curso 2016-
2017, Apartado 6.a)
-A data de alta no concreto domicilio deberá ter unha antigüidade mínima dun ano respecto ao inicio do 
procedemento de admisión, agás circunstancias debidamente xustificadas (Art. 22.3)
-Toda persoa que resida habitualmente nun concello está obrigada a inscribirse no seu padrón. Polo tanto, 
non se pode admitir como xustificación que a persoa alegue que está residindo no concello dende hai máis 
dun ano sen darse de alta no padrón (Artigo 15 da Lei 7/ 1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime  
local).
-Para a valoración da renda per cápita da unidade familiar, as persoas interesadas deberán facer constar a 
cantidade correspondente á base impoñible no caso de declaración conxunta, ou á base impoñible de cada un 
dos declarantes da unidade familiar, no caso de declaración individual. A tal efecto, constará a cantidade que 
resulta  da  suma  das  casiñas  430 (Base  impoñible  xeral)  e  a  445 (Base  impoñible  do  aforro)  da 
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correspondente declaración do  imposto sobre la renda das persoas físicas (IRPF) do año 2014. Esta 
cantidade dividirase polo número de membros de la unidade familiar referido ao día 29 de febreiro de 
2016. Para  a  aplicación  da  puntuación  do criterio,  utilizarase  o  Indicador  público  de  renda  de  efectos 
múltiples (IPREM) correspondente ao ano 2014, que está cifrado en 6.390,13 € anuais, con exclusión das 
pagas extraordinarias. (Instrucións admisión da D.X. Centros e RRHH para o curso 2016-2017, Apartado 
6.a).
-Enténdese por família monoparental a composta por un único proxenitor ou proxenitora que non conviva 
con outra persoa coa que manteña unha relación análoga á conxugal e os fillos ou fillas menores ao seu 
cargo, sempre que o outro proxenitor ou proxenitora non contribúa economicamente ao seu sustento. Só 
debe considerarse família monoparental aquela formada por unha viúva ou un viúvo que non teña concedida 
unha pensión de viuvez nin os fillos/as a correspondente de orfandade. Enténdese que tanto a pensión de 
viuvez como a de orfandade están xeradas polo cónxuxe falecido. (Instrucións admisión da D.X. Centros e 
RRHH para o curso 2016-2017, Apartado 6.d).
-Corresponde á dirección dos centros públicos decidir sobre a admisión de alumnado, previo informe do 
consello escolar.
Unha vez resoltas as reclamacións, comunicación á xefatura territorial no prazo de 2 días hábiles seguintes 
ao da publicación da relación definitiva (Art.33):
a) Listaxe definitiva do alumnado admitido no centro.
b) Número de postos escolares non cubertos, detallados por cursos e niveis, se é o caso.
c) Listaxe definitiva do alumnado non admitido no centro, xunto coa documentación presentada, se é o caso.
-As solicitudes fóra de prazo remitiranse á Xefatura Territorial (Art. 34)
ADXUDICACIÓN  SUBSIDIARIA.  Ao  inicio  da  fase  de  adxudicación  subsidiaria  de  postos  escolares 
regulada no artigo 35 e seguintes da Orde de 12 de marzo de 2013, a xefatura territorial  informará aos 
centros docentes das solicitudes de admisión que lles afecten (Instruccións Admisión da DX de Centros e 
RRHH para o curso 2016-17. Apartado 7.a)
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