
CLASSES DE MATRÍCULA DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA A PRESENTAR SEGONS CLASSE DE MATRÍCULA 

FAMÍLIA NOMBROSA DE 
CATEGORIA GENERAL  

 
FAMÍLIA NOMBROSA DE 
CATEGORIA  ESPECIAL 

 

 

• Títol de Família Nombrosa vigent en començar el curs acadèmic acreditant la seva inclusió com a membre, expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies o organisme equivalent d’altres comunitats autònomes. 
 

 Els alumnes que presentin un títol individual de la condició de família nombrosa, han d’acreditar també el nombre de fills de què consta la família i la data 
de vigència del títol. En cas que no hi consti, cal que demanin certificació emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 

• Resguard acreditatiu d’haver-ne sol·licitat l’expedició o la renovació juntament amb una declaració jurada en què s’especifiqui la categoria de família nombrosa. 
 

 

• Certificat emès per la Direcció General de Família del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en què s’acrediti que, d’acord amb l’establert en la 
disposició transitòria cinquena de la Llei 26/2015, l’estudiant tenia la condició de família nombrosa en data 1 de gener de 2015, segons model establert. 
 

 

M. HONOR A L’AVALUACIÓ 
GLOBAL DE  COU: qualificació final 
igual o superior a 9 amb menció de 
“Matrícula d’Honor”. 

 
M. HONOR A BATXILLERAT: 
qualificació final de batxillerat igual o 
superior a 9 amb menció de “Matrícula 
d’Honor” o Premi Extraordinari de 
Batxillerat. 

 

ESTUDIS EN CENTRES 
ESTRANGERS UBICATS A 
ESPANYA: qualificació final igual o 
superior a 9 amb menció de “Matrícula 
d’Honor”. 

 

 

 
 

 
 

• Certificat de notes emès pel centre on s’han cursat els estudis de batxillerat en què consti la menció de matrícula d’honor, o documentació acreditativa de l’obtenció 
del premi extraordinari de batxillerat. 
 

• En el cas d’estudis en centres estrangers ubicats a Espanya, s’haurà de presentar:  
 Certificat emès pel centre on s’han cursat els estudis de batxillerat, on consti que és un centre estranger ubicat a l’Estat espanyol que ha estat autoritzat segons 

disposa la normativa que regula l’establiment i l’autorització d’aquests centres (RD 806/1993, de 28 de maig, sobre el règim de centres docents estrangers a 
Espanya). 

 

COL·LECTIUS D' ESPECIAL 
PROTECCIÓ 
 

 

• Estudiants amb discapacitat d'un grau mínim del 33%. Cal disposar d’algun dels documents següents:  
 
 

 Certificat expedit o validat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organisme equivalent d’altres comunitats autònomes acreditant un grau 
mínim del 33%.  

 Targeta acreditativa de la discapacitat emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organisme equivalent d’altres comunitats autònomes. 
 Resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) en què es reconeix la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o 

gran invalidesa. 
 Resolució del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital o del Ministeri de Defensa on es reconegui una pensió de jubilació per incapacitat 

permanent per al servei.  
 

• Persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, cònjuge i fills: 
 
 

 Certificat expedit pel Ministeri d’Interior que acrediti la condició de víctima. En el cas de cònjuge i fills, la resolució haurà d'estar acompanyada de 
l’original i fotocòpia del llibre de família. 
 

• Persones que hagin estat víctimes de violència de gènere i fills dels afectats. Cal disposar d’algun dels documents següents: 
 

 Ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima. 
 Informe del Ministeri Fiscal que indiqui que hi ha indicis  de violència de gènere, mentre no es dicti l’ordre de  protecció.  
 Sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere. 
 Informe del Ministeri Fiscal que indiqui que la sol·licitant és víctima de violència de gènere. 

 

 Informe o certificat emès per els Serveis Socials. 
Als efectes d’acreditar la relació de dependència dels fills o filles caldrà presentar la documentació següent: 

Llibre de Família, en el cas de fills/filles fins als 21 anys. 
Certificat de convivència de la Unitat familiar en cas de fills/filles majors de 21 anys.  
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