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Ajuntament de Carlet
Edicte de l’ Ajuntament de Carlet sobre aprovació defini-
tiva de la modificació de l’ordenança reguladora de 
l’admissió de l’alumnat d’Educació Infantil de Carlet en 
els centres públics de titularitat municipal.

EDICTE
Aprovada per l’Ajuntament en ple municipal, en sessió de 10 de maig 
de 2016, la modificació de l’Ordenança reguladora de l’admissió de 
l’alumnat d’Educació Infantil de Carlet en els centres públics de ti-
tularitat municipal, i després d’haver transcorregut el termini 
d’informació pública previst en l’article 49 de la Llei 7/1985, de 
Bases de Règim Local, queda automàticament elevat a definitiu 
l’acord en els següents termes: 
I.- Modificació de l’Ordenança reguladora de l’admissió de l’alumnat 
d’Educació Infantil de Carlet en els centres públics de titularitat 
municipal. 
Modificar els articles 1, 3, 9 i 10 de l’Ordenança reguladora de 
l’admissió de l’alumnat d’Educació Infantil de Carlet en els centres 
públics de titularitat municipal, el contingut de la qual queda redac-
tat en els termes següents:
“Article 1. Objecte
La present ordenança té com a objecte regular, de manera comple-
mentària a la normativa autonòmica, el procés i els criteris d’admissió 
de l’alumnat en les Escoles d’Educació Infantil de primer cicle, ti-
tularitat de l’Ajuntament de Carlet.
La normativa autonòmica reguladora dels processos i criteris d’accés 
als centres docents públics es regula en el Decret 40/2016, de 15 
d’abril, del Consell, pel qual es regula l’admissió en els centres 
docents públics i privats concertats que impartixen ensenyances 
d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obli-
gatòria i Batxillerat, (DOCV de 18/04/2016), i en l’Ordre 7/2016, de 
19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat 
en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat 
Valenciana que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Edu-
cació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 
(DOCV de 21/04/2016).
Si es derogaren o modificaren estes normes resultarà d’aplicació la 
normativa que les substituïsca”
“Article 3. Àrea d’influència
S’entén com a àrea d’influència el conjunt d’adreces cadastrals que 
s’atribuïx a un centre docent. 
Si hi ha un sol centre de titularitat municipal en el municipi 
d’Educació Infantil primer cicle l’àrea d’influència comprendrà tot 
el municipi. 
Si hi ha més d’un centre s’haurà de requerir a la Direcció Territorial 
competent en matèria educativa, sentit el Consell Escolar Municipal, 
perquè delimite les àrees d’influència així com les àrees limítrofes. 
Es consideraran àrees limítrofes les zones confrontants a l’àrea 
d’influència.”
“Article 9. Criteris de valoració
En compliment del que establix l’article 22 de la Llei 6/2009, de 30 
de juny, de la Generalitat, de Protecció a la Maternitat, els sol·licitants 
la mare dels quals es trobe en estat de gestació, es beneficiaran d’una 
puntuació idèntica a la que obtindrien si ja haguera nascut la seua 
nova germana o germà. 
Este benefici s’aplicarà en el cas de gestació múltiple. 
Per a la justificació d’este aspecte, haurà d’aportar-se la certificació 
mèdica que acredite l’embaràs en el moment de la presentació de la 
sol·licitud d’escolarització expedida pel metge col·legiat del centre 
de salut públic que correspon a la dona gestant, i quan no siga pos-
sible legalment esta opció, pel metge col·legiat de la mutualitat 
professional corresponent en què es faça constar l’estat i la setmana 
de gestació. En este últim cas, s’acompanyarà d’una declaració 
responsable de la interessada indicant la impossibilitat legal d’obtindre 
el certificat mèdic del centre públic de salut i el motiu d’esta. La 
falsedat de qualsevol d’estos punts comportarà l’anul·lació de la 
sol·licitud de la plaça escolar, segons el que disposa l’article 33 del 
Decret 33/2007, de 30 de març, pel qual es regula l’accés als centres 
docents públics i privats concertats que impartixen ensenyances de 
règim general.

Als efectes previstos en la present ordenança, tindran la consideració 
de germans: els xiquets o xiquetes en règim d’acolliment familiar, 
els que no compartint progenitors residisquen en el mateix domicili 
i hi haja vincle matrimonial o assimilat entre els pares d’ambdós.
• Existència de germans o germanes matriculats en el centre
Existència d’un o més germans o germanes matriculats en el centre 
sol·licitat quan estos continuen assistint-hi en el curs escolar per al 
qual se sol·licita la plaça. 
Es valorarà adjudicant 15 punts per cada un dels germans o germanes 
matriculats. 
Només es computarà l’existència de germans o germanes matriculats 
en el centre si estos estan cursant ensenyances en ell i continuaran 
assistint al centre en el curs escolar per al qual se sol•licita 
l’admissió. 
Si els cognoms no foren coincidents s’acreditarà la relació mitjançant 
el llibre de família, certificat, sentència per la qual s’adjudique la 
tutela i, si és el cas, la corresponent resolució administrativa, emesa 
per la conselleria competent en matèria de Benestar Social, en la qual 
es conferisca la guarda i acollida del menor. 
• Proximitat del domicili o lloc de treball d’algun dels pares, mares, 
tutors o tutores.
La proximitat del domicili familiar o professional al centre es valo-
rarà de la manera següent: 
a) Alumnat el domicili del qual es trobe en l’àrea d’influència del 
centre: 10 punts.
b) Alumnat el domicili del qual es trobe en les àrees limítrofes a la 
zona d’influència del centre: 5 punts. 
c) Alumnat d’altres zones o localitats: 0 punts.
Quan per causa degudament acreditada els progenitors o tutors vis-
quen en domicilis distints, es considerarà com a domicili familiar de 
l’alumne el de la persona que tinga atribuïda la seua custòdia legal.
En els casos en què s’haja acordat la custòdia compartida de l’alumne, 
es valorarà el domicili en què estiga empadronat. 
El domicili familiar s’acreditarà mitjançant la presentació del DNI 
del pare, mare, tutor o tutora o d’un rebut recent d’aigua, llum o 
telèfon o contracte de lloguer. Si existira discrepància entre ambdós 
documents es podrà requerir un certificat de residència lliurat per 
l’Ajuntament. Per a acreditar el lloc de treball s’aportarà un certificat 
emés per l’empresa en què acredite suficientment la relació laboral 
i el domicili del centre de treball. En el supòsit de treballadors per 
compte propi s’acreditarà aportant la declaració censal d’alta, modi-
ficació i baixa en el cens d’empresaris, professionals i retenidors 
(model 036 o 037)
• Pares, mares, tutors o tutores treballadors en el centre docent 
La circumstància que un o ambdós pares, mares o tutors siguen 
treballadors en actiu del centre docent es valorarà amb 5 punts. 
La circumstància que els pares, mares, tutors o tutores siguen treba-
lladors en actiu del centre docent l’acreditarà la direcció del centre.
• Rendes anuals de la unitat familiar. 
Les rendes anuals de la unitat familiar es valoraran assignant 2 punts 
a les rendes familiars iguals o inferiors a 2 vegades l’Indicador Públic 
de Rendes a Efectes Múltiples (IPREM) i 0 punts a les superiors. 
Les rendes anuals es calcularan tenint en compte el nombre de mem-
bres de la unitat familiar.
Per a obtindre la puntuació per este concepte serà requisit impres-
cindible omplir les dades i l’autorització que figuren en el model 
aprovat per la Conselleria perquè l’administració educativa obtinga 
confirmació de les dades a través de l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària. A este efecte tots els membres de la unitat familiar majors 
de 16 anys autoritzaran la dita comprovació amb la seua firma en el 
document establit a este efecte.
Si no s’aporta este document, o un membre de la unitat familiar 
major de 16 anys no el firma, no es valorarà este criteri. 
La renda familiar serà la corresponent a l’exercici fiscal anterior en 
dos anys a l’any natural en què se sol·licita la plaça escolar. 
La renda de la unitat familiar es calcularà dividint els ingressos entre 
el nombre de membres que la componen. 
Es considerarà unitat familiar aquella que en el moment de presentar 
la sol·licitud estiga formada pels cònjuges i els fills menors de 18 
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anys, així com els majors d’esta edat i menors de 26 anys que con-
visquen en el domicili familiar i no perceben cap tipus d’ingressos. 
En cas de separació o divorci dels pares no es consideraran els in-
gressos de qui no visca en el mateix domicili de l’alumne. 
Es considerarà membre de la unitat familiar el cònjuge del pare o de 
la mare de l’alumne que convisquen en el mateix domicili. 
En cas de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat 
familiar els que convisca en el domicili d’empadronament de 
l’alumne. 
• Discapacitat de l’alumne, dels seus pares, mares, tutors, tutores i 
germans o germanes.
S’assignaran 4 punts quan l’alumne tinga una discapacitat recone-
guda per l’òrgan competent en esta matèria entre el 33 % i el 64 %. 
Quan siga igual o superior al 65 % s’assignaran 7 punts. 
Quan la circumstància concórrega en els seus pares, mares, tutors, 
germans o germanes s’assignaran 3 punts quan hi haja discapacitat 
entre el 33 % i el 64 % i 5 punts quan siga igual o superior al 65 % 
per cada un d’ells en què es done esta situació. 
La discapacitat dels alumnes, germans, els seus pares o tutors 
s’acreditarà mitjançant la corresponent certificació de reconeixement 
de grau de discapacitat emesa per la conselleria competent en matèria 
de Benestar Social. 
Així mateix, es podrà acreditar per mitjà de la corresponent targeta 
acreditativa de la condició de persona amb discapacitat emesa por 
l’òrgan competent de l’esmentada conselleria. 
• Condició de família nombrosa 
La condició de família nombrosa general es valorarà amb 3 punts i 
la de categoria especial amb 5 punts. 
La condició 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, expe-
dit per la conselleria que té assignada la competència per al reco-
neixement d’esta condició. 
Així mateix, a l’hora de valorar este apartat, s’assignarà a l’alumne 
la puntuació que corresponga si, sumant els fills i els que es troben 
en estat de gestació, es reunixen les condicions establides per obtin-
dre la condició de família nombrosa. 
• Circumstància específica 
S’assignarà 1 punt als alumnes quan els seus pares, mares, tutors o 
tutores siguen ambdós treballadors o autònoms donats d’alta. 
La condició per a la valoració del criteri addicional s’acreditarà 
aportant un certificat emés per l’empresa en què acredite suficien-
tment la relació laboral i el domicili del centre de treball. En el su-
pòsit de treballadors per compte propi s’acreditarà aportant la decla-
ració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’empresaris, 
professionals i retenidors (model 036 o 037).
• Família monoparental
La condició de família monoparental general es valorarà amb 3 punts. 
La de categoria especial amb 5 punts.
La puntuació per la condició de família monoparental no és acumu-
lable a la que s’obtinga, en el seu cas, per la condició de família 
nombrosa, de conformitat amb el que establix l’article 21 del Decret 
179/2013, de 22 de novembre, del Consell, pel qual es regula la 
condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana.
Es consideraran famílies monoparentals aquelles en què només hi 
haja un pare, mare, tutor o tutora (bé per viudetat, separació, divor-
ci o nul·litat, sense compartir la custòdia o altres supòsits sem-
blants). 
La condició de família monoparental s’acreditarà aportant qualsevol 
document que acredite tal circumstància, com per exemple el llibre 
de família, certificat, sentència per la qual s’adjudique la tutela i, si 
és el cas, la corresponent resolució administrativa emesa per la con-
selleria competent en matèria de Benestar Social en la qual es con-
ferisca la guarda i acollida del menor, etcètera.”
“Article 10. Criteris de desempat
Els empats que es produïsquen, si és el cas, es dirimiran aplicant 
successivament la major puntuació obtinguda en els criteris se-
güents: 
a) Existència de germans o germanes matriculats en el centre. 
b) Pare, mare o tutors legals treballadors del centre. 

c) Proximitat del domicili o lloc de treball d’algú dels seus progeni-
tors (pare, mare o tutors legals). 
d) Renda per càpita de la unitat familiar. 
g) Condició legal de família nombrosa. 
d) Concurrència de discapacitat en l’alumnat, pares, mares, tutors, 
germans o germanes.
h) Família monoparental.
i) Sorteig. 
Els criteris de desempat s’utilitzaran, en l’orde establit, fins al mo-
ment en què es produïsca el desempat.”
La present modificació de l’ordenança entrarà en vigor quan s’haja 
publicat completament el seu text i haja transcorregut el termini 
previst en l’article 65.2 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de 
Règim Local i estarà en vigor fins a la seua modificació o derogació 
expressa. 
Contra l’aprovació definitiva podrà interposar-se un recurs contenciós 
administratiu davant la sala contenciosa-administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos 
mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació d’este 
edicte en el Butlletí Oficial de la Província. 
Carlet, 25 de juliol de 2016.—L’alcaldessa-presidenta, M. Josep 
Ortega Requena. 
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