
LLISTAT DOCUMENTACIÓ 

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA DEL SOL·LCITANT 

 Llibre de família o algun document relatiu a la filiació. En cas de situació d’acolliment, la 
resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família. 

 DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) 
/ Targeta de residència on consta el NIE o passaport si la persona sol·licitant és estrangera. 
Document d’identitat del país d’origen (cas d’estrangers comunitaris). 

 DNI de l’alumne/a (cas que sigui major de 14 anys) 

 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS AL·LEGATS A LA SOL·LICITUD 

1) GERMANS AL CENTRE:  

 Certificat de tenir un germà escolaritzat en un centre escrit (cas d’adscripció a un sol 
institut) 

2) PROXIMITAT DEL DOMICILI 

 Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu 
amb la persona sol·licitant (Atès que l’adreça del DNI no coincideix amb l’adreça al·legada) 

 Contracte laboral o un certificat emès per l’empresa 

3) RENDA ANUAL DE LA UNITAT FAMILIAR 

 Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda 
garantida de ciutadania (RGC) 

4) DISCAPACITAT DE L’ALUMNE, PARE, MARE O GERMANS 

 Targeta acreditativa o certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta 
condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o pels organismes 
competents d’altres comunitats autònomes. Cal acreditar una discapacitat igual o superior al 
33%. 

 Document acreditatiu de ser beneficiari dels següents tipus de pensió (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). 

5) FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL 

 Carnet de família nombrosa o monoparental vigent expedit pel Departament de Treball, 
Afers Social i Famílies (o certificat provisional si és en tràmit) 

 

 

 


