
Cada  persona  sol·licitant  formularà  una  única  sol·licitud,  que  contindrà  una
declaració   responsable   de  cadascuna  de  les  circumstàncies  requerides  per  a
l’admissió.

En  el  moment  de  formular   la  sol·licitud  no  es  requerirà  l’aportació  de   la
documentació acreditativa de les circumstàncies declarades, sense perjudici de la
posterior acreditació i  comprovació en el  moment en què la situació sanitària  ho
permeta.

A  continuació,  es  relaciona  la  documentació  justificativa  de  les  circumstàncies
requerides per a l’admissió:

Original del Llibre de família i fotocòpia de les pàgines en les quals consten tots els
membres de la unitat familiar.

Germans en  el  centre: S’acreditarà per la titularitat o per la direcció del centre
segons  es  tracte  d’un  centre  privat  concertat  o  d’un  centre  públic.  Només   es
computarà  l'existència  de  germans  o  germanes matriculats en  el  centre  si
aquests cursen  ensenyances  concertades  en  ell   o  en  un  centre  públic  i
continuen assistint a aquest en el curs escolar per al qual se sol·licita l'admissió.

Pares treballadors del centre docent: S’acreditarà per la titularitat o per la direcció
del centre, segons es tracte d’un centre privat concertat o d’un centre públic

Domicili:
1. El domicili familiar s’acreditarà per mitjà de la presentació del DNI/NIE del pare,
mare o tutor i d’un rebut recent d’aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer. Si hi ha
discrepància entre els domicilis que figuren en ambdós documents, es podrà requerir
un certificat de residència lliurat per l’Ajuntament.
En  cas  de  custòdia  compartida  acordada  judicialment,  es  considerarà  domicili
familiar aquell en què estiga empadronat l’alumne/a.
En el cas que es presente un contracte de lloguer, haurà d’acreditar-se que s’ha
efectuat  el  corresponent  dipòsit  de  fiança  (model  805  o  806)  en  la  conselleria
competent en matèria d’hisenda.
2. El  lloc  de  treball  del  pare,  de  la  mare  o  del  tutor/a podrà  ser  considerat,  a
instàncies   de  la  persona  sol·licitant,  amb  els  mateixos  efectes  que  el  domicili
familiar.
3. Per a la justificació d’aquesta circumstància, els treballadors per compte d’altri
aportaran  un  certificat emés per l’empresa en què acredite suficientment la relació
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laboral i domicili del centre de treball.
Els  treballadors   i  treballadores  que  treballen   pel  seu   compte  ho  acreditaran
aportant  la declaració censal d’alta, modificació i  baixa en el  cens d’empresaris,
professionals i retenidors (model036 o 037).

Renda: Per a l’obtenció de la puntuació pel concepte de ser persona destinatària de
la  Renda  Valenciana  d’Inclusió,  serà  requisit  imprescindible  que  les  persones
sol·licitants autoritzen l’Administració educativa perquè obtinga confirmació de les
dades a través del departament competent en aquesta matèria. En cas de no prestar
aquesta autorització, no es valorarà aquest criteri.

Discapacitat: La  discapacitat  dels alumnes,  germans o  germanes, els  seus pares
o  mares, tutors o tutores, s’acreditarà per mitjà del certificat corresponent o  amb  la
targeta  acreditativa  de  la  condició  de persona amb discapacitat, emesos per la
conselleria competent en matèria de benestar social.

Família  nombrosa:  La  condició  de  membre  de  família  nombrosa  s’acreditarà
aportant el  títol oficial  de família nombrosa a què fa referència l’article 4 de la Llei
40/2003, de 18 de novembre, de protecció de les famílies nombroses.

Família   monoparental:  La  condició  de  membre  de  família  monoparental
s’acreditarà  aportant  el  títol  de  família  monoparental  expedit  per  la  conselleria
competent en matèria de família. Aquest títol estarà regulat en la normativa vigent
per la qual es regule el reconeixement de la condició de família monoparental a la
Comunitat Valenciana 

L’acolliment   familiar   o   en  guarda   amb  finalitat   d’adopció:  S’acreditarà
aportant   la   resolució administrativa o judicial  per la qual s’haja formalitzat, un
certificat emés per la conselleria competent en matèria de benestar social, en la qual
es  faça  constar  l’existència  de  l’acolliment  familiar  o  de  la  guarda  amb  finalitat
d’adopció i l’entitat dels acollidors. 

La  condició  de persona  destinatària  de  la  Renda  Valenciana  d’Inclusió:
S’acreditarà  mitjançant  la  cessió   de   les   dades   corresponents   entre   les
conselleries  competents en  matèria  de  renda  valenciana d’inclusió i d’educació,
mantenint  la confidencialitat  de les dades de caràcter  personal prevista per  la
normativa sobre protecció de dades.

* Cal recordar que en el moment d’efectuar la matrícula els pares o representants
legals de l’alumnat hauran de presentar l’informe de salut escolar.
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