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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 projecte 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 preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i a/tres centres 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 /'acreditació 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 resguard 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 Població 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 denúncia de persones interessades en el procediment que, un cop comproven Ja /lista provisional, veuen que hi ha famílies que han al-legat un domicili que no és /'habitual de la
família.
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És per ~quest motiu que cal comprovar si la realitat que hi ha darrera de /'empadronament als efectes d'obtenir els punts de prioritat és ajustada a la realitat o no. .
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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'aplicar, 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
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colarització, per tal d'adaptar el procés a la realitat i especificitats de la ciutat de B rcelona.
4. El Decret 1112021, de 16 de febrer, de la programació de /'oferta educativa i de~ procedimenf. 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 .
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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 'Administració 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 presumptament 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 centre 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 publicació 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 procediment. 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'Escolarització 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 centres 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'Educació de Barcelona, d'acord amb la L/ei 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 desplega la normativa 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 centres 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'acreditació documental del criteri de proximitat del domicili habitual de l'alumnela al centre,
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que les dades de residencia s'obtenen electrónicament del padró municipal. En e resguard 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 1O deis
estatuts, aprovats pe/ Decret 8412002, de 5 de febrer, de constitució del Consorci d'Educació 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'annex.

2. Comunicar-ha al Síndic de Greuges de Catalunya, la Síndica de Greuges de Barcelona, el Departament de Població i Processos Electorals de l'Ajuntament de Barcelona,
els centres educatius d'ensenyaments obligatoris de Barcelona sostinguts amb fans públics í publicar-ha a la web del Consorcí. "
Barcelona, abril 2021
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