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RESOLUCIÓ RELATIVA A LA  DELIMITACIÓ DE LES ÀREES D’INFLUÈNCIA 
DELS CENTRES QUE S’IMPARTEIXEN ELS PROGRAMES DE FORMACIÓ I 
INSERCIÓ, SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS, ALS EFECTES DEL 
PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT 
 
 
 
 
La Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, estableix els programes de 
formació i inserció per al curs 2014-2015. 
 
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix que quan no hi 
hagi places suficients, el procés d’admissió es regirà, entre altres, pel criteri de 
proximitat del domicili o del lloc de treball d’algun dels pares o tutors legals.  
 
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix que en el cas que la 
demanda de llocs escolars per als ensenyaments sostinguts amb fons públics 
sigui superior als llocs disponibles en el centre, s’han d’aplicar, entre altres, el 
criteri de proximitat del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare o 
el tutor o tutor legal.  
 
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, fixa com un dels criteris de prioritat en l’admissió de l’alumnat per 
cursar ensenyaments sufragats amb fons públics, quan en un centre el nombre 
de sol·licituds és superior al de llocs escolars disponibles, la proximitat del 
domicili de l’alumne o alumna al centre docent. El mateix Decret al·ludit 
estableix que a l’efecte d’aplicar en l’admissió de l’alumnat el criteri de prioritat 
per proximitat del domicili al centre, el director o la directora dels serveis 
territorials o la direcció general competent en la matèria, quan l’àmbit territorial 
abasti més d’un dels serveis territorials, delimita les àrees d’influència dels 
centres pel que fa als ensenyaments sufragats amb fons públics.  
 
L’apartat 4.2 a) de l’annex 9 de la Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer, 
per la qual es determinen el calendari i els aspectes específics de la 
preinscripció per al curs 2019-2020 per als programes de formació i inserció  
sostinguts amb fons públics,  preveu que als efectes d’aplicació del criteri de 
proximitat del domicili al lloc on es fa el programa, es té en compte les àrees 
d’influència del centre per al programa corresponent, determinada per resolució 
del director o directora dels serveis territorials. 
 
 
En conseqüència, a proposta de la coordinadora territorial de Formació 
Professional a Girona,  
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R E S O L C: 
 

1. Delimitar les àrees d’influència dels centres que imparteixen el programa 
de formació i inserció en la modalitat de Programa de formació i 
aprenentatge professional (FIAP), als efectes del procediment 
d’admissió d’alumnat, que s’indiquen a l’annex 1.   

 

2. Delimitar les àrees d’influència dels centres que imparteixen el programa 
de formació i inserció en la modalitat de Pla d’iniciació professional 
(PIP), als efectes del procediment d’admissió d’alumnat, que s’indiquen 
a l’annex 2.  

 
3. Delimitar les àrees d’influència dels centres que imparteixen el programa 

de formació i inserció en la modalitat de Pla de transició al treball (PTT), 
als efectes del procediment d’admissió d’alumnat, que s’indiquen a 
l’annex 3.  

 
4. Notificar aquesta Resolució als centres afectats, per al seu coneixement 

i als efectes previstos a l’article 4 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. 

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs d’alçada davant el director general de 
Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, segons el que disposen 
l’article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions Públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Director dels Serveis Territorials a Girona 
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A N N E X  1 
 

 
MODALITAT 

 
CENTRE ÀREA D’INFLUÈNCIA 

Programa de 
formació i 

aprenentatge 
professional 

(FIAP) 

 
Institut Serrallarga 

(Blanes) 
 

1 
Els municipis de les 
comarques 
gironines. 

 
Institut Narcís Xifra i Masmitjà 

(Girona) 
 

 
Institut Baix Empordà 

(Palafrugell) 
 

 
Institut de Santa Coloma de 

Farners 
(Santa Coloma de Farners) 

 

 
  

 
A N N E X  2 

 

 
MODALITAT 

 
CENTRE ÀREA D’INFLUÈNCIA 

 
Pla d’iniciació 
professional 

(PIP) 
 

 
Institut Josep Brugulat 

(Banyoles) 
 

1 
Els municipis de les 
comarques 
gironines. 

 
Institut Carles Rahola i Llorens 

(Girona) 
 

 
Institut Pere Borrell  

(Puigcerdà) 
 

 
Institut Abat Oliba  

(Ripoll) 
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A N N E X  3 
 

MODALITAT 
 

CENTRE 
 

ÀREA D’INFLUÈNCIA 

 
Pla de transició 

al treball 
(PTT) 

  

 

 
PTT Castelló 
d’Empúries 

 

1 

 
Municipi de Castelló 
d’Empúries 
 

2 

 
Els municipis de l’Armentera, 
Fortià, Sant Miquel de Fluvià, 
Sant Pere Pescador i 
Vilamacolum. 
 

PTT Figueres 

1 
 
Municipi de Figueres 
 

 
2 
 

 
Els municipis de Bàscara, 
Garrigàs, Ordis, Vilamalla, 
Vilanant, El Far d’Empordà, 
Boadella i les Escaules, 
Espolla, Peralada, Pont de 
Molins, Sant Climent 
Sescebes, Vilabertran, Biure, 
Cabanes, Cistella, Avinyonet 
de Puigventós, Lladó, Llers, 
Navata i Vilafant.  
 

PTT Girona 
1 
 

Municipi de Girona, els 
municipis de la comarca del 
Gironès i els municipis 
propers a Girona que no 
tenen un Programa de 
formació i iniciació en un radi 
de 25 quilòmetres. 
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MODALITAT 
 

CENTRE 
 

ÀREA D’INFLUÈNCIA 

Pla de transició al 
treball 
(PTT) 

 

PTT L’Escala  

 
1 
 

Municipi de l’Escala. 

2 

 
Els municipis d’Albons; 
L’Armentera; Bellcaire 
d’Empordà; Saus, Camallera i 
Llampaies; Torroella de Fluvià; 
Torroella de Montgrí; Sant 
Pere Pescador; Ventalló; 
Verges; Viladamat i 
Vilamacolum. 
 

 
PTT 

Llagostera 
 

1 
Municipi de Llagostera. 
 

 
PTT Lloret de 

Mar 
 

1 
 
Municipi de Lloret de Mar. 
 

 
PTT La 

Garrotxa 
 

1 Comarca de la Garrotxa 

PTT 
Palafrugell 

1 

 
Els municipis de Palafrugell, 
Begur, Mont-ras i Pals. 
 

 
PTT 

Palamós-
Palafrugell 

 

1 

 
Els municipis de Palamós, 
Palafrugell, Begur, Mont-ras, 
Pas i Vall-llobrega. 
 

 
PTT Sant 
Feliu de 
Guíxols-

Castell-Platja 
d’Aro-Santa 

Cristina d’Aro 
 

1 
Els municipis de Sant Feliu de 
Guíxols; Castell-Platja d’Aro i 
Santa Cristina d’Aro.  
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MODALITAT 
 

CENTRE 
 

ÀREA D’INFLUÈNCIA 

Pla de transició al 
treball 
(PTT) 

 
PTT Salt 

 
1 

 
Municipi de Salt 
 

 
PTT Sils-
Caldes de 
Malavella 

 

1 

 
Els municipis de Sils, Caldes 
de Malavella i Riudarenes. 
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