Dictamen 7/2018
En data 21 de novembre de 2018, d’acord amb el que estableix l’article 171.3 de la Llei 12/2009,
del 10 de juliol, d’educació, ha estat tramès per a consulta al Consell Escolar de Catalunya el
projecte normatiu següent:

Projecte de decret de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual
s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els
ensenyaments sufragats amb fons públics
1. FETS
Primer
El Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat
als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, disposa que, ordenades les
sol·licituds, d’acord amb els criteris prioritaris, en cas d’igualtat de puntuació de les sol·licituds,
s’han d’aplicar els criteris complementaris, continguts a l’annex del decret.
Segon
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, a l’article 47.4, estableix que, per resoldre
situacions d’empat, els centres han d’aplicar els criteris complementaris que estableixi el
Govern.
Tercer
En aplicació de l’article 47.4, el Govern va establir, mitjançant el Decret 10/2012, de 31 de
gener, modificacions corresponents a criteris no inclosos en el Decret 75/2007. En concret, es
va modificar:
— El darrer paràgraf de l’article 7, corresponent als criteris d’admissió de l’alumnat, que va
quedar redactat de la manera següent:
“Ordenades les sol·licituds, d’acord amb aquests criteris prioritaris, en cas d’igualtat de
puntuació de les sol·licituds, s’han d’aplicar els criteris complementaris de tenir la condició
legal de família nombrosa o monoparental, el de l’alumne o alumna que té una malaltia
crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosa la celiaquia, i el de
l’alumnat que hagi tingut el pare, la mare, el tutor, la tutora, els germans o les germanes
escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al
qual es presenta la sol·licitud, i després, en cas d’empat, cal aplicar el procediment
establert en l’article 9.2 d’aquest Decret.”
— L’annex del barem, en l’apartat de criteris complementaris d’admissió d’alumnat, que va
quedar redactat de la manera següent:
“Criteris complementaris d’admissió d’alumnats:
Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.
Pel fet que l’alumne o alumna tingui una malaltia crònica que afecti el seu sistema
digestiu, endocrí o metabòlic, inclosa la celiaquia: 10 punts.
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Pel fet que l’alumnat hagi tingut el pare, la mare, el tutor, la tutora, els germans o les
germanes escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al
centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts.”
Quart
El projecte de decret objecte de dictamen modifica el text consolidat del Decret 75/2007 en
aquells aspectes relatius a les modificacions introduïdes pel Decret 10/2012. En concret, els
canvis proposats afecten les següents parts del text:
— El paràgraf tretzè del preàmbul, que es proposa suprimir:
“Així mateix, segons la normativa anterior es tenia en compte com a criteri prioritari el de
l’alumnat que pateix malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic,
inclosos els celíacs, que ara s’incorpora com a criteri complementari. Pel que fa a
aquestes situacions, el Departament d’Educació mantindrà les relacions que siguin més
adients amb les entitats representatives.”
— El darrer paràgraf de l’article 7, que queda redactat de la manera següent:
“Ordenades les sol·licituds, d’acord amb aquests criteris prioritaris, en cas d’igualtat de
puntuació de les sol·licituds, s’ha d’aplicar el criteri complementari de tenir la condició
legal de família nombrosa o monoparental. En cas de persistir l’empat, cal aplicar el
procediment establert en l’article 9.2”.
— El darrer apartat de l’annex “Criteris complementaris d’admissió de l’alumnat”, que queda
redactat així:
“Criteri complementari de prioritat d’admissió d’alumnat: Pel fet de formar part de família
nombrosa o monoparental: 15 punts”
Cinquè
Com a conseqüència d’aquests canvis, el projecte de decret sotmès a aquest dictamen proposa
derogar el Decret 10/2012.

2. PROPOSTA
La Comissió de Programació, Construcció i Equipament, reunida el 26 de novembre de 2018,
acorda no proposar modificacions al text del projecte de decret, sense perjudici que les entitats i
organitzacions representades en el Consell Escolar de Catalunya hi puguin presentar el vot
particular que considerin oportú.
Aquest dictamen s’emet en aplicació del que disposen els articles 9, 11 i 14 del Reglament del
Consell Escolar de Catalunya.
El Ple del Consell Escolar de Catalunya, reunit a Barcelona el 4 de desembre de 2018, ha
estudiat la proposta elaborada per la Comissió de Programació, Construcció i Equipament i ha
aprovat aquest DICTAMEN per 27 vots a favor, 4 vots en contra i 1 vot en blanc.
El secretari
Jesús Moral Castrillo
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