Aclariments per als centres educatius sobre la preinscripció als ensenyaments
de segon cicle d’educació infantil, educació primària i ESO, per al curs 20202021: acreditació documental de determinats criteris de barem
Introducció
L’estat d’alarma motivat per la pandèmia de la COVID-19 ha comportat la suspensió
de la majoria dels tràmits administratius de les diverses administracions públiques.
Per aquest motiu, els ciutadans es troben amb greus dificultats per a poder obtenir
alguns dels documents acreditatius previstos a la normativa reguladora de la
preinscripció. Resulta imprescindible, per tant, prendre mesures per fer possible la
correcta validació dels criteris de prioritat a aplicar i, a l’hora, flexibilitzar les condicions
de l’acreditació documental inicialment prevista.
Amb caràcter general, cal comprovar amb especial diligència la documentació
identificativa i acreditativa dels criteris de prioritat. Si es té cap dubte sobre la seva
veracitat, el centre pot requerir la presentació de la documentació original i/o demanar
documentació alternativa addicional per comprovar les circumstàncies al·legades, a
l’empara de la normativa d’admissió.
També s’ha de recordar que la falsedat en les dades al·legades o en la documentació
que s’aporti comporta la pèrdua de tots els drets de prioritat i, fins i tot, de la plaça.
En cas de dubte o conflicte cal dirigir-se al president o presidenta de la comissió de
garanties d’admissió i/o a la inspecció educativa, com a garants del procés d’admissió.

Vigència del DNI o NIE
La normativa sobre l’estat d’alarma ha establert que els DNI que caducarien durant
l’any 2020, es consideren automàticament renovats (Reial decret-llei 8/2020). Pel que
fa als NIE, segons la informació del Ministeri d’Interior, mentre duri l’estat d’alarma, es
consideren també renovats.
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En primer lloc, cal recordar que l’adreça a tenir en compte per a l’aplicació d’aquest
criteri és la que consta en el DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència
on consta el NIE, en el cas de persones estrangeres.
Només en el cas que aquesta adreça no sigui correcta, o no es disposi de DNI o NIE,
es pot acreditar el domicili habitual amb un certificat o volant municipal de convivència
de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
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Excepcionalment, per aquest procediment de preinscripció i només en el cas que
l’adreça del DNI o el NIE no sigui l’habitual i sigui impossible obtenir el certificat o
volant de convivència, es pot acreditar que el domicili al·legat és el domicili habitual
amb la presentació de la documentació següent:
1) una declaració responsable conforme aquell és el domicili del nucli familiar, amb
el compromís d’aportar la certificació de l'ajuntament quan es recuperin els tràmits;
2) un dels documents següents: títol de propietat de l'immoble (en cas que sigui propi)
o la inscripció del contracte de lloguer a l'INCASOL (en cas que sigui de lloguer),
el domicili habitual de l'IRPF, el domicili associat a la Targeta Sanitària Individual
o la domiciliació de diversos subministraments a nom del sol·licitant, en el domicili
al·legat.
Documentació acreditativa del criteri complementari de formar part d’una família
nombrosa o monoparental
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha establert la pròrroga automàtica
de la vigència de tots els títols de família nombrosa o monoparental que hagin caducat
o caduquin entre l’1 de novembre de 2019 i 31 d’octubre de 2020, expedits pel
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
D’altra banda, segons ens informa el Departament esmentat, la suspensió dels tràmits
administratius ha comportat que molts sol·licitants del títol de família nombrosa o
monoparental no hagin rebut encara els títols corresponents, malgrat haver-se resolt
favorablement la seva sol·licitud.
Per resoldre aquesta problemàtica cal que consti a GEDAC que la família ha al·legat
aquest criteri en la seva sol·licitud, però no s’ha de validar com a acreditat (marcar
“No” en la columna “Validat per centre” per aquest criteri).
Un cop ja s’hagi comprovat la resta d’informació, s’ha de desar la sol·licitud com a
“Validada”.
A continuació, abans de la publicació del barem provisional, des dels serveis centrals
es durà a terme una actuació massiva de comprovació només d’aquestes sol·licituds
i es validarà les que correspongui.
Documentació acreditativa del criteri general de la renda anual de la unitat
familiar (beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania)
En aquest cas, el Departament responsable del tràmit també comunica que pot haver
un cert nombre de persones que no puguin acreditar el criteri amb cap document. Per
tant, hi haurà famílies que no puguin acreditar l’acompliment d’aquest criteri amb un
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certificat, la resolució de reconeixement de la prestació econòmica de la renda
garantida de ciutadania, ni cap altra documentació (extracte bancari...).
Per resoldre aquesta problemàtica cal que consti a GEDAC que la família ha al·legat
aquest criteri en la seva sol·licitud, però no s’ha de validar com a acreditat (marcar
“No” en la columna “Validat per centre” per aquest criteri).
Un cop ja s’hagi comprovat la resta d’informació, s’ha de desar la sol·licitud com a
“Validada”.
A continuació, abans de la publicació del barem provisional, des dels serveis centrals
es durà a terme una actuació massiva de comprovació només d’aquestes sol·licituds
i es validarà les que correspongui.

Barcelona, 14 de maig de 2020
Sub-directora general de Gestió de Serveis a la Comunitat (e.f.)
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