
 
 

 
 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR - CURS 2023-2024 
 

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per 

acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l’acompliment dels criteris de prioritat 

i complementaris d’assignació de places que correspongui. 

 

La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el 

formulari electrònic disponible al web preinscripcio.gencat.cat. Cal escanejar o 

fotografiar tots els documents acreditatius per ambdues cares i tenir-los disponibles 

en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari per tal de poder-los adjuntar a 

la preinscripció, ja sigui des d’un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent. 

 

En alguns casos, no cal aportar-los perquè el centre demanat en primera opció fa la 

comprovació del criteri al·legat, en d’altres perquè es fan consultes de les dades 

mitjançant consultes interadministratives. 

 

Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de 

preinscripció són: 

 

* Sempre s'haurà d'adjuntar el passaport o si és estranger d'un país membre de la Unió Europea el document 

d'identitat del país d'origen. 

** Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment 

del Departament de Drets Socials. 

 

Els documents necessaris per acreditar els criteris prioritaris són: 

 

Criteris de prioritat Documentació acreditativa 

Existència de germans escolaritzats 

al centre (2n cicle EPRI, ESO) 
No cal presentar cap document. Ho comprova el centre. 

Documentació identificativa 

- DNI pare, mare, o tutor/a de l’alumne (si s'utilitza la sol·licitud en 

suport informàtic) * 

 

- Alumne amb identificador RALC: no cal presentar cap document, 

es recuperen les dades de RALC 

 

Documentació de filiació 

  

Llibre de família o altres documents relatius a la filiació ** 



Proximitat del domicili habitual de 

l'alumne/a al centre o proximitat del 

lloc de treball del pare o mare o 

tutor/a  

(no es poden acumular) 

- Les dades de residència s'obtenen electrònicament del padró 

municipal * 

 

- 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 mitjançant 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: 

pare o mare o tutor/a beneficiaris 

de l'ajut de la renda garantida de 

ciutadania 

Certificació o resolució emesa pel Departament de Drets Socials. 

 
* Si no es poden obtenir, aleshores caldrà adjuntar: volant municipal de convivència de l'alumne/a, on ha de 

constar que conviu amb la persona sol·licitant. 

 

Per acreditar els criteris complementaris s'ha de tenir en compte el següent: 

 

 
* Quan no sigui possible obtenir les dades o es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, 

caldrà presentar el títol vigent de família nombrosa o de família monoparental. 

Criteris de complementaris 

(només s’apliquen si hi ha empat de 

puntuació amb els prioritaris) 

Documentació acreditativa 

Quan el pare o mare o tutor/a legal 

treballa en el centre 
No cal presentar cap document.  Ho comprova el centre. 

Per formar part d’una família nombrosa 
Es consulten electrònicament les dades del Departament de 

Drets Socials * 

Per formar part d’una familiar 

monoparental 

Es consulten electrònicament les dades del Departament de 

Drets Socials * 

Pel fet que l'alumne/a hagi nascut en un 

part múltiple (bessons) 

Certificat electrònic de la inscripció de naixement o llibre de 

família 

Pel fet que l'alumne/a es trobi en 

situació d'acolliment familiar 
Resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials 

Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare, 

tutor/a o germans igual o superior al 

33% 

Es consulten electrònicament les dades del Departament de 

Drets Socials ** 

Quan s'acrediti la condició de víctima 

de violència de gènere o terrorisme 

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. 



** 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. Quan no es puguin obtenir les dades i quan l'organisme emissor és d'una altra 

comunitat autònoma, cal adjuntar la targeta acreditativa vigent de la discapacitat. En el cas dels pensionistes 

cal adjuntar el document acreditatiu de ser beneficiari/ària d'aquest tipus de pensió. 


