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CRITERIS D'ADMISSIÓ, BAREMACIÓ I DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA EN EL 
PROCÉS DE MATRICULACIÓ DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL D'ANGLÈS 

 

Criteris generals: 

• Existència de germans/es al centre o del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora 

de fet, que hi treballin. 

• La proximitat del domicili o lloc de treball. 

• Ser perceptors de la “Renda mínima d’inserció”. 

• La discapacitat de l’alumne, pare, mare o germans igual o superior al 33%.  

 

Criteris complementaris: 

• Criteris relacionats amb la situació familiar: Família Nombrosa, Família Monoparental o Família 

d’acollida. 

• Criteris relacionats amb l’estat de salut de l’infant: Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el 

sistema digestiu, endocrí o metabòlic. 

• Criteris relacionats amb la situació laboral: Estar els dos [pares, tutors o guardadors legals] en 

situació laboral activa o aturats. 

 

Desenvolupament dels criteris generals, baremació i acreditació: 

1. Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen. 

• Barem: 40 punts. (Només puntua una opció o germans o familiars al centre) 

• Explicació: 

▪ S’entén que un alumne o alumna té germans escolaritzats al centre quan aquests ho 

estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció . S’entén que un pare o 

mare o tutor o tutora 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 

en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o 

substitut o amb un contracte laboral o administratiu. 
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▪ Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d’acolliment familiar 

(disposició addicional divuitena de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació i article 

51 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 

l’adolescència) 

• Documentació acreditativa: 

▪ Qua

n un germà o germana està escolaritzat al centre o un pare o mare o tutor o tutora legal 

hi treballa, no s’ha de presentar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la 

comprovació. 

 

2. Proximitat del domicili de la unitat familiar de l’alumne o alumna al centre o, si s’escau, 
proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet.  

• Barem (Només puntua una opció de les següents): 

▪ Quan el domicili habitual es troba en el municipi del centre: 30 punts. 

▪ Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador/a de fet es prengui en 

consideració, en comptes del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball, i aquesta és en 

el municipi del centre: 20 punts. 

• Explicació: 

▪ S'entén per unitat familiar el conjunt de persones que conviuen unides amb l'alumne per 

vincle de consanguinitat o afinitat fins a segon grau, incloent-hi les persones unides als 

progenitors per matrimoni o anàloga relació d'afectivitat. L'infant ha de constar, al padró 

d’habitants d'Anglès, que conviu amb la persona sol·licitant. Al respecte, l'Ajuntament 

d'Anglès podrà realitzar les comprovacions oportunes. 

▪ S’entendrà per domicili de la unitat familiar, aquella que consti en el padró d’habitants de 

la vila d'Anglès. Quan un menor resideixi en un recurs residencial reconegut per la 

Generalitat de Catalunya, l’adreça d’aquest recurs serà considerada el domicili de la 

unitat familiar del menor. 

• Documentació acreditativa: 

▪ Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on 

consta el NIE en el cas de persones estrangeres. 

▪ Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb e l de la targeta 

de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, 

l’Ajuntament comprovarà l’adreça del padró d’habitants.  

▪ Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’acredita mitjançant 

una còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el 
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cas de treballadors en el règim d’autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a 

l’Agència Tributària i s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, 

modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036). 

3. Renda anual de la unitat familiar: 

• Barem: 10 punts. 

• Explicació: 

▪ Quan el pare o mare o tutor o tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima 

d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora. 

• Documentació acreditativa: 

▪ Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima 

d'inserció. 

 

4. Discapacitat de l’alumne o alumna, pare o mare o germans. 

• Barem: 10 punts. 

• Explicació: 

▪ Quan l’alumne o alumna acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o 

quan el pare o mare, tutor o tutora, un germà o germana de l’alumne o alumna acredita 

una discapacitat igual o superior al 33%. 

• Documentació acreditativa: 

▪ Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta 

condició emès pel Departament de Benestar Social i Família. També s’admeten els 

certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats 

autònomes. En tot cas, cal acreditar 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.  
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Desenvolupament dels criteris complementaris, baremació i acreditació: 

1. Criteris relacionats amb la situació familiar. 

• Barem: 15 punts. 

• Explicació: 

▪ Ser família nombrosa, família monoparental i família d’acollida del menor.  

• Documentació acreditativa: 

▪ Origi

nal i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.  

• Documentació acreditativa de tenir el menor en situació d’acollida familiar. 

 

2. Criteris relacionats amb l’estat de salut de l’infant. 

• Barem: 10 punts. 

• Explicació: 

▪ Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic.  

• Documentació acreditativa: 

▪ Infor

me emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial 

amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, on 

s’indiqui expressament que l’alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que 

l'afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de 

quina malaltia es tracta. 

 

3. Criteris relacionats amb la situació laboral. 

• Barem: 

▪ Si els dos membres que sustenten la tutoria legal  del menor estan situació laboral activa: 

35 punts 

▪ Si els dos membres de la parella estan en situació d’atur o un dels membres està en 

situació activa i l’altre en atur: 30 punts 
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• Explicació: 

▪ Cal 

que els dos membres que sustenten la tutoria legal del menor (o del membre que té la 

custòdia del menor si és família monoparental), en el moment de la presentació de la 

sol·licitud, estiguin en situació laboral activa o s’acrediti situació d’atur  

• Documentació acreditativa 

▪ Cal 

presentar, per cadascun dels membres, algun d’aquests documents: 

▪ Nò

mina anterior o contracte vigent de prestació de serveis. 

▪ Reb

ut d’ingrés de les quotes de la seguretat social de treballadors autònoms. 

▪ Cert

ificat de l’INEM on s’acrediti la situació d’atur 


		2022-05-04T13:58:59+0200
	Elena Pages Grau -  (TCAT) - 04/05/2022 13:58:59




