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Síndic de Greuges de Catalunya 

El Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, en la sessió ordinaria del dia 9 

de man;: de 2021 , va adoptar E>I se'.::'i :1~rt acord: 

"A la ciutat de Barcelona molts centres, per diversos motius, especialment pe/ seu pro

jecte educatiu, reben un nombre de sol·licituds de preinscripció superior al de places 

ofertades i, per tant, /'assignació en aquests centres sempre dependra deis punts de 

prioritat de que disposin les famílies per tal de poder accedir-hi i, posteriorment, casque 

sigui necessari, del sorteig. 

El segon criteri general, després de /'existencia de germans esco/aritzats al centre o de 

paH¡s o tutors legals que hi treballen (40 punts), és el de proximitat del domicili habitual 

de /'alumne al centre (30 punts). 

La Reso/ució EDU/59612021, de 2 de marr;, perla qua/ s'aproven les normes de preins

cripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i a/tres cen

tres educatius, en e/s diversos ensenyaments sostinguts amb fans públics,· peral curs 

2021-2022 (DOGC Núm. 8357 - 5.3.2021), a /'annex 5.2. b), s'estableix, quant a /'acre

ditació documental del criteri de proximitat del domicili habitual de l'alumnela al centre, 
que les dades de residencia s'obtenen electrónicament del padró municipal. En el res

guard de Ja soUicitud s'informa si no s'han pogut obtenir les dades del padró, i en aquest 

cas el domicili s'ha d'acreditar adjuntant el volant municipal de convivencia de l'alumne!a, 

on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, abans de finalitzar el període de 
rec/amació a Ja /lista de so/-iicituds de preinscripció al centre ambla puntuació provisional 

que s'estableix a l'apartat 3. 1 de l 'annex. 

Des del Consorci d'Educació de Barcelona amb Ja coUaboració de Departament de Po
blació i Processos Electorals fa anys que es persegueixen aquestes irregularitats amb 

l'aplicació del "protoco/ de falsos empadronaments". Aquest es pot iniciar per denúncia 

(</un ciutada o del Síndic de Greuges) o bé d'ofici. Generalment, s 'inicia mitjanr;ant de

núncia de persones interessades en el procediment que, un cop comproven Ja /lista pro

visional, veuen que hi ha famílies que han al-legat un domicili que no és /'habitual de la 

família. 



e 
És per ~quest motiu que cal comprovar si la realitat que hi ha darrera de /'empadrona-

ment als efectes d'obtenir els punts de prioritat és ajustada a la realitat o no. . 1 

Amb /'objectiu d'agilitzar"els processos i sent igualment garantistes amb tots els drets de 

les persones que hi participen en el procediment de preinscripció i matrícula, ens hem 
vist amb la necessitat d'actualitzar i adaptar el protocol. 

Durant el curs 2020-2021, hem estat aplicant coma pilot aquest Protoco/ de detecc·ó de 

possibles casos de falsos empadronaments amb la intenció d'obtenir punts de prioritat 
l 

en /'accés a un centre educatiu amb resultáts satisfactoris. 

NORMATIVA 

1. La Llei Orgaryica, 212006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4-5-200 ~'en 

el seu Capítol /11, articles 84 i següents, regula /'admissió d'alumnes en centres pú~/ics i 
privats concertats. Concretament, a /'article 84.2 s'especifica que "Quan no hi hagi places 

suficients, el procés d'admissió es regira pels criteris prioritaris d'existencia de gerrnans 

matrículats al centre, pares, mares o tutors legals que treballin en el mateix, proxirnitat 

del domicili o del /loe de treball". 

2. La L/ei 1212009, del 10 de julio/, d'educació (DOGC núm. 5422 - 1610712009), capítol 
11, del títol IV de Servei d'Educació de Catalunya, referent a l'escolarització, en l'article 

47.1 b estableix que, en el casque la demanda de //bes escolars per als ensenyaments 
sostinguts amb fons públics sigui superior als /loes disponibles en el centre, s'han d'apli

car, respecte a l'alumne o alumn~ a que es refereix la sol-licitud, entre alguns criteris de 

prioritat, el de "proximitat del domicili habitual o del /loe de treball del pare o la mare o el 

tutor o tutora legal". 

3. El Decret 7512007, de 27 de marr;, pe/ qua/ s'establéix el procediment d'admissió de 

/'alumnat a/s centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (Núm. 4852 -

29.3.2007), als articles 7, 9, /'annex, així com la a disposició addicional sisena del Decret 

7512007, de 27 de mar<;, estableix que, a la ciutat de Barcelona, l'assignació de funcions 
que es fa al Departament d'Educació, a/s seus serveis territoria/s i a/s ajuntaments en 

aquest Decret s'entenen tetes al Consorci d'Educació de Barcelona, d'acord amb la Llei 

2211998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, que el crea, i amb el 
Decret 8412002, de 5 de febrer, de constitució i aprovació deis seus estatuts. El Consorci 

d'Educació de Barcelona, així mateix, desenvolupa normativa específica en materia ~'es
colarització, per tal d'adaptar el procés a la realitat i especificitats de la ciutat de B 

1 
rce

lona. 

4. El Decret 1112021, de 16 de febrer, de la programació de /'oferta educativa i de~ pro

cedimenf. d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Cata/un ya (OOGC 834l4, de 

data 1810212021) a /'article 5, conjuntament ambla disposició transitoria primera i els 

articles 67 i 71 . 

2 

\.. 



e 
L 'article 67 del mateix Decret 1112021, de 16 de febrer, que estableix que "la falsedat en 

les dades al-legades en la sol-licitud d'admissió comporta la invalidació deis drets de 

prioritat en /'assignació de la plaga previstos en aquest Decret que puguin correspondre, 
inclosa, si escau, la perdua de la plar;a assignada en el procediment d'admissió per al 

curs corresponent. Si la falsedat es comprova amb posterioritat a l'inici del curs. l'alumne 

o alumna perd el dret a la plar;a en finalitzar el curs en que s'acredita la falsedat o el frau 

i ha de participar de nou en el procés de preinscripció del curs escolar següent. L 'Admi

nistració educativa ha de comunicar a l'autoritat competent aquest fet per tal que aquesta 
adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat de la persona sol·licitant 

i, si escau, la de les persones que hagin emes la documentació acreditativa presumpta
ment fraudulenta". l l'article 71 en que es determina que "El procediment es podra iniciar 

d'ofici per /'existencia d'indicis d'1rregularitats, a instancia del director o directora del cen
tre o de les comissions de garanties d'admissió. Així mateix, també .es podra iniciar a 

instancia de qua/sevol persona interessada, des de la fase de preinscripció fins a la pu

blicació de la /lista d'alumnat admes. No obstant aixó, es podra preveure la presentació 

de denúncies un cap finalitzat aquest termini i abans de l'inici del curs escolar. 3. Les 

comissions de garanties d'admissió són els órgans competents per resoldre aquest pro

cediment. 4. Les denúncies per presumptes irregu/aritats que donen inici al procediment 

es poden presentar a la Comissió de Garanties d'Admissió, a /'Oficina Municipal d'Esco

larització o a la inspecció educativa deis serveis territorials del Departament. En aquests 
dos darrers casos, les denúncies es trameten a la Comissió de Garanties d'Admissió en 

el termini maxim de tres dies i són comunicades als centres a efectes fnformatius. 5 . El 

procediment de revisió s'ha de resoldre abans de l'inici del curs escolar i pot finalitzar 

amb la perdua de la placa adjudicada en el cas que s'hagin.acreditat els incompliments. 

Els procediments iniciats per denúncies presentades amb posterioritat a la publicació de 

la /lista d'admesos es poden resoldre un cop iniciat el curs. 6. Els ajuntaments i els cen

tres col-laboren amb les comissions de garanties d'admissió en aquest procediment". 

La disposició addicional quarta del Decret 1112021, de 16 de febrer, que estableix que, 
a la ciutat de Barcelona, l'assignació de funcions que es fa al Departament, a/s seus 

serveis territorials i als ajuntaments en aquest Decret s'entenen fetes al Consorci d'Edu

cació de Barcelona, d'acord amb la L/ei 2211998, de 30 de desembre, de la Carta muni

cipal de Barcelona, que el crea, i amb el Decret 8412002, de 5 de febrer, de constitució i 

aprovació deis seus estatuts. El Consorci d'Educació de Barcelona desplega la norma
tiva específica en materia d'accés als centres educatius, per tal d'adaptar les previsions 

d'aquest Decret a la realitat i especificitats de la ciutat de Barcelona. 

5. La Reso/ució EDU/59612021, de 2 de mar<;, perla qua/ s'aproven les normes de preins-
. cripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i a/tres cen

tres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fans públics, peral curs 

2021-2022 (DOGC Núm. 8357 - 5.3.2021), a /'annex 5.2. b), s'estableix, quant a l'acre

ditació documental del criteri de proximitat del domicili habitual de l'alumnela al centre, 

3 



e 
que les dades de residencia s'obtenen electrónicament del padró municipal. En e res

guard de la sol·licitud s'informa si no s'han pogut obtenir les dades del padró, i en aquest 

cas el domicili s'ha d'acreditar adjuntant el volant municipal de convivencia de l'alumnela, 

on ha de constar que conviu ambla persona sol-licitant, abans de finalitzar el període de 

reclamació a la /lista de so/-licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional 

que s'estableix a l'apartat 3. 1 de l'annex. 

El Canse// de Direcció, en ús de les funcions i facultats establertes a l'article 1 O deis 

estatuts, aprovats pe/ Decret 8412002, de 5 de febrer, de constitució del Consorci d'Edu-

cació de Barcelona: 1 

A CORDA: 

1. Aprovar el Protocol de detecció de possibles casos de falsos empadronaments amb 

la intenció d'obtenir punts de prioritat en /'accés a un centre educatiu, que figura a l'an

nex. 

2. Comunicar-ha al Síndic de Greuges de Catalunya, la Síndica de Greuges de Barce

lona, el Departament de Població i Processos Electorals de l'Ajuntament de Barcelona, 
els centres educatius d'ensenyaments obligatoris de Barcelona sostinguts amb fans pú

blics í publicar-ha a la web del Consorcí. " 

Barcelona, abril 2021 

r A/\{\(\ Casal-ON!o04996S2M(SIGJ ~
S19natd1 ¡¡italment~rC•rles AnH 

VV VV \. o.11~2021 .~0111 .37:54+02·00· 

Caries Arias Casal 
Secretari Consell Direcció CEB 
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PROTOCOL DE DETECC/Ó DE POSSIBLES CASOS DE FALSOS EMPADRONAMENTS 
AMBLA INTENCIÓ D'OBTENIR PUNTS DE PRIORITAT EN L'ACCÉS A UN CENTRE EDU
CAT/U 


1. lniciació 


1.1. Procediment iniciat d'ofici per iniciativa propia 


1.1.1 El Consorci d'Educació sol · licita dades d'empadronament concretant quin ambit 
vol tractar a nivell d'any de naixement i territorials (municipals o d'un/s Districte/ con
crets). 


1.1.2 El Departament de Població i Processos Electorals comprova tots els moviments 
padronals que s'hagin dut a terme 6 mesos abans del període de preinscripció (a través 
de l"'a/ta al domicilt'), d'aquetles famílies que tinguin nens i nenes que en el període de 
preinscripció en curs compleixin els 3 i els 12 anys, és a dir, que accedeixen a P3 i 1 r 
d'ESO, respectivament, i que estiguin en condició d"'autoritzats" per una persona domi
ciliada. 


En la informació facilitada s'hauria d'especificar domicili d'origen i domicili de destí deis 
pares, les mares, els tutors/res o guardadors/res de fet (en el sentit de guarda legal 
previst al dret civil catala o de resolució d'acolliment del Departament de Treball , Afers 
Socials i Famílies), els menors que compleixin e1s requisits anteriorment esmentats. 


Així mateix, es necessitarien les següents dades: 


Data d'alta al domicili 
Responsable legal del menor, si consta (nom, cognoms i document) 
Persones empadronadas al domicili (comptador) 
Adrec;a del tramit 


o CODI VIVENDA 
o ADRE<;A 
o CODl_POSTAL 
o ILLA 


DOMICILI D'ORIGEN 
Persones empadronadas al domicili (comptador) 


o CODI_ VIVEN DA 
o ADRE<;A 
o CODl_POSTAL 
o ILLA 


1.1.3 Confrontar les dades obtingudes en !'anterior relació amb les dades obtingudes a 
través de les sol·licituds presentades peral procés de preinscripció en curs. 


1.1.4 Iniciar el procediment en aquells casos en qué els moviments s'han produ'lt per 
aconseguir punts de prioritat de proximitat del domicili habitual de l'alu111ne/a als centres, 
és a dir, aquells centres en qué historicament s'hagin iniciat procediments de verificació 
de falsos empadronaments, aquells centres que siguin escollits de forma aleatoria o en 
aquells centres que es valori o proposi pel propi centre, perla lnspecció Educativa , per 
la Comissió de Garanties d'Admissió o per la Pirecció d'Atenció Educativa del Consorci 
d'Educació de Barcelona. 


5 







e 
1.2. Procediment iniciat d'ofici 


1.2.1 . A través de denúncia d'un/a interessat/ada 


El Consorci d'Educació de Barcelona té coneixement directe o indirecte de l'exis
tencia d'un presumpte cas de fals empadronament amb la intenció d'obtenir punts 
de prioritat en l'accés a un centre i que justifiquen la iniciació d'ofici del procedi
ment. 


El procediment es podra iniciar d'ofici per l'existencia d'indicis d'irregularitats, ins
tancia del director o directora del centre o de les comissions de garanties d'admis
sió. Així mateix, també es podra iniciar a instancia de qualsevol persona interes
sada, des de la fase de preinscripció fins a la publicació de la llista d'alumnat ad
mes. No obstant aixó, es podra preveure la presentació de denúncies un cop fina
litzat aquest termini i abans de l'inici del curs escolar 


1.2.2. Per petició raonada del Síndic/a de Greuges autonómico municipal 


El/La Síndic/a de Greuges proposa la iniciació del procediment al Consorci d'Edu
cació de Barcelona pera la supervisió del procés de preinscripció en el compliment 
de la seva funció de protecció i defensa deis drets i les llibertats reconeguts perla 
Constitució, per l'Estatut i perles normes de desenvolupament corresponents, i per 
la protecció i la pefensa deis drets deis infants i deis adolescents reconeguts per 
la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l'infant i per la legislació 
sobre la infancia i l'adolescencia, i, en exercici de les seves competencies. 


2. Procediment 


2.1. Des de la Comissió de Garanties d'Admissió, a través deis Serveis Jurídics del Con
sorci d'Educació de Barcelona, es comprova si el moviment del domicili d'origen al 
domicili de destí ha comportat un canvi de zona d'influencia amb el consegüent incre
ment deis punts de prioritat per proximitat del domicili habitual de l'alumne/a al centre 
d'alta demanda sol ·licitat en primera opció. 


2.1.1 . Casque el moviment es realitzi dins de la mateixa_zona d'influencia: 
Es propo_sa arxivar l'expedient, ates que no s'han incrementat els punts de 
prioritat i probablement el moviment padronal ve motivat per una altr cir
cumstancia . 


2.1.2. Cas que el moviment es realitzi a una zona d'influencia diferent: 
Es proposa continuar amb el procediment. 


2.2. La Comissió de Garanties d'Admissió dona audiencia, mitjangant e-Notum, a les famí
lies que presumptament han modificat el seu domicili per a obtenir punts de prioritat 
en l'accés al centre. Se'ls exposa la informació de que es disposa i se'ls atorga un 
període d'al · legacions per tal que aportin tota aquella documentació que estimi~ ne
cessaria per a justificar el canvi. 


No s'exclou la possibilitat de sol · licitar informe al Departament de Població i Processos 
Electorals o la Guardia Urbana abans de l'atorgament del tramit de vista i audiencia. 
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2.3. Respecte de la valoració de la documentació, la Comissió de Garanties d'admissió 


mitjarn;ant resolució resoldra que: 


2.3.1. El canvi es considera justificat si es presenten els elements objectius se
güents: títol de propietat de l'immoble, contracte de lloguer inscrita l'INCA
SOL i/o tenir un mínim de dos subministraments al seu nom en l'immoble 
al ·legat a la sol· licitud de preinscripció a nom d'algun deis progenitors. En 
aquest cas, s'arxiva el procediment. 


2.3.2. El canvi no es considera justificat si: 


3. L'execució 


2.3.2.1 . Estant en condició d"'autoritzats", només s'aporta un deis rebuts, la 
documentació aportada genera dubtes respecte de la veracitat (con
tracte de lloguer entre particulars) o es produeix un retorn al domicili 
d'origen. Per tenir proves addicionals, que reforcin la decisió final, se 
sol ·licitara la comprovació fe.faent del domicili a través de la Guardia 
Urbana de Barcelona (en endavant GUB). 


2.3.2.1 .1. Informe de la GUB probatori de qué no va ser el domicili 
habitual del menor i la famíl ia: Es procedeix a sancio-
0.fil la preinscripció. 


2.3.2.1.2. Informe de la GUB que no clarifiqui la veracitat del do
micili al·legat: S' arxiva el procediment. 


2.3.2.2. Si no s'aporta cap documentació, es procedeix a la sanció. 


Cas que s'hagi de sancionar la preinscripció, s'executara immediatament la resolució emesa 
perla Comissió de Garanties d'Admissió (notificada a través d'e-Notum). 


El procediment de revisió s'ha de resoldre abans de l'inici del curs escolar i pot finalitzar amb 
la pérdua de la plac;a adjudicada en el cas que s'hagin acreditat els incompliments. 


Els procediments iniciats per denúncies presentades amb posterioritat a la publicació de la 
!lista d'admesos es poden resoldre un cop iniciat el curs. 


La falsedat en les dades al ·legades en la sol ·licitud d'admissió comporta la invalidació deis 
drets de prioritat en l'assignació de la plac;a previstos en aquest Decret que puguin correspon
dre, inclosa, si escau, la pérdua de la plac;a assignada en el prócediment d'admissió per al 
curs corresponent. Si la falsedat es comprova amb posterioritat a l'inici del curs, l'alumne o 
alumna perd el dret a la plac;a en finalitzar el curs en qué s'acredita la falsedat o el frau i ha de 
participar de nou en el procés de preinscripció del curs escolar següent. 


Contra la resolució de la Comissió de Garanties d'Admissió , que no posa fi a la via adminis
trativa, es pot interposar recurs d'alc;ada , davant la Gerencia del Consorci d'Educació de Bar
celona, en el termini d'un mes a comptar de l'endema de 1.a seva notificació/publicació en el 
DOGC, tal i com disposen els articles 121i122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procedi
ment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015) , i 
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l'article 76 de la Llei 26/201 O, de 3 d'agost, de régim jurídic i de procediment de les adrml inis
tracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.201 O) . 


1 
4. Resolució deis recursos d'alcada 


Cas que es penalitzi , i presentin recurs d'ah;ada, d'acord amb l'article 118 de la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre "En la resolució deis recursos no s'han de tenir en compte fets, documents o 
al-legacions del recurrent quan, havent-los pogut aportar en el tramit d'al ·legacions, no ho hagi 
fef' . 


- Si tenen nova documentació, que no podia haver estat aportada abans, podran aportar-la al 
recurs. 


- Si no la tenen, acabara en una penalització, amb un considerable estalvi de temps. 


És important recordar que la carrega de la prova recau en l'Administració, per tant, única ent 
es pot penalitzar si existeixen proves suficients o si es reconeix la infracció per part del de
nunciat. 
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