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Ref.: Al·legacions de l’OAC al projecte de decret de 

la programació de l’oferta educativa i del 

procediment d’admissió en els centres del Servei 

d’Educació de Catalunya (exp. 6/2020) 

 

 

 

 

 

Honorable Sr. Josep Bargalló Valls  

Conseller d’Educació 

 

 

 

Honorable conseller i benvolgut amic, 

 

El proppassat 30 de gener es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya (DOGC) l’Edicte de 24 de gener de 2020, pel qual se sotmet a 

informació pública el projecte de decret de la programació de l’oferta 

educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei 

d‘Educació de Catalunya, en tràmit al Departament d’Educació de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya. El projecte de decret se 

sotmet a informació pública durant el termini de set dies hàbils 

comptadors des de l’endemà de la data de publicació de l’edicte al DOGC. 

 

En aquest tràmit i a l’empara dels articles 1 i 3 de la Llei 14/2008, de 5 de 

novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant LOAC), us faig 

arribar les observacions i els suggeriments que ha formulat la Direcció de 

Prevenció de l’Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant OAC), d’acord 

amb les previsions de l’article 13.2 d) de les Normes d’actuació i règim 

interior de l’Oficina Antifrau de Catalunya, i que es transcriuran a 

continuació.  

 

Atès el reduït termini d’informació pública establert en aquest cas, no ha 

estat possible abordar de manera més detallada i amb més profunditat  

les observacions que es transcriuen en continuació; en tot cas, l’Oficina 

Antifrau de Catalunya resta a la vostra disposició per ampliar o clarificar 

les nostres al·legacions en el cas que ho considereu d’utilitat i, en general, 
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per a qualsevol actuació que considereu d’interès en el marc de la 

tramitació del procediment que ara ens ocupa. 

 
“En coherència amb les previsions normatives citades, el propòsit d’aquest 

document és formular observacions i suggeriments en relació amb algunes 

qüestions que creiem que poden ser d’utilitat a l’hora de donar la redacció 

definitiva a la norma projectada. I tot això amb la voluntat de prestar servei al 

Departament d’Educació en l’elaboració d’una norma que, entre d’altres, fixa una 

especial atenció en la lluita contra el frau en el procediment d’admissió; 

efectivament, aquesta pretensió consta explícitament en l’exposició de motius del 

projecte de norma quan s’afirma textualment que: 

 

“... s’estableix un procediment de revisió de les actuacions per frau en el 

procediment d’admissió, la resolució del qual s’atribueix a les comissions de 

garantia d’admissió.” 

 

Cal afegir a les consideracions anteriors que la millora de la qualitat normativa és 

d’especial interès per a l’OAC, en la mesura que s’ha identificat com un dels 

elements que contribueix a enfortir els sistemes d’integritat; dit d’una altra 

manera, les deficiències en la regulació poden constituir un factor de risc per a la 

integritat1. Alguns autors han arribat a sostenir que una baixa qualitat normativa 

té com a motivació oculta oferir possibilitats de retorçar la normativa amb la 

voluntat d’obtenir uns resultats diferents als previstos, i sovint encobrir conductes 

fraudulentes o corruptes2. 

 

Precisament com a consideració prèvia voldríem constatar que en el projecte de 

decret no es fa cap referència a la integritat i que tampoc no s’aborda de cap 

manera la qüestió relativa a la detecció i gestió dels conflictes d’interès, 

conflictes d’interès que, atesa la qüestió objecte del decret, sembla que seria 

necessari abordar en relació amb les comissions de garanties d’admissió i també 

amb els titulars d’altres òrgans als quals el projecte de norma atribueix facultats 

decisòries.  

 

Se suggereix als òrgans que tramiten el procediment d’elaboració de la norma que 

tinguin presents les dues qüestions senyalades en el procediment que ara es 

tramita. 

 

També com a consideració prèvia volem deixar constància que les consideracions 

que expressem tot seguit no deriven d’una anàlisi exhaustiva i completa del 

projecte de decret, sinó que, en la línia de les consideracions anteriors i en 

coherència amb el nostre àmbit competencial, ens hem limitat a analitzar aquelles 

qüestions que considerem nuclears per tal que un correcte exercici de la potestat 

reglamentària en aquest punt contribueixi a reforçar el sistema d’integritat i la 

transparència. 

                                                 
1 Així per exemple, en el marc del projecte “riscos per a la integritat en la contractació pública” l’OAC ha 

identificat diverses problemàtiques relacionades amb la regulació com a factors de risc externs per a la 

integritat en aquesta matèria. Per a més informació podeu consultar el “document de treball núm. 4”, titulat 

“Anàlisi dels riscos per a la integritat en la contractació”, i “l’opinió experta núm. 4”, titulada “Factors 

normatius que incrementen la probabilitat dels riscos per a la integritat en la contractació pública”, 

disponibles a la pàgina web de l’Oficina.  

 
2 “Innovación en el ámbito del buen gobierno regulatorio: ciencias del comportamiento, transparencia y 

prevención de la corrupción.” Ponce Solé, J; Cerrillo i Martínez, A. Setembre 2017. Col·lecció “Monografías”. 

INAP. 
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1. Necessària reflexió sobre l’exercici de potestat reglamentària 

La nostra primera reflexió ho ha de ser per constatar que en una multiplicitat de 

preceptes de la norma projectada es fa referència a futures resolucions on es 

prendran determinades decisions. 

 

En aquest punt hauríem de recomanar que es revisin les previsions corresponents i 

s’analitzi acuradament si en algun dels casos aquestes decisions no constitueixen 

un acte administratiu sinó que serien en realitat manifestació d’un exercici de la 

potestat reglamentària, ad intra o ad extra. Si es conclogués que, efectivament, 

s’hi està fent referència a disposicions i no a actes, aleshores caldria tenir en 

compte les disposicions normatives en vigor i específicament les contingudes a la 

Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, 

que determinen els òrgans de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que 

tenen atribuïda la potestat reglamentària i amb quin abast.  

 

Fem referència, per exemple, a les previsions de l’art. 22 del projecte de norma, 

relatiu a la delimitació de les zones educatives, o a l’art. 27 del projecte de norma, 

sobre adscripció entre centres, quan determina que l’adscripció entre centres es fa 

mitjançant resolució del director o directora dels serveis territorials. 

 

 

2. Manca de precisió en relació amb la publicitat de determinades decisions 

En segon lloc, una lectura del projecte de decret permet constatar que hi ha 

diverses i diferents referències a la publicitat que han de tenir diverses decisions; 

s’hi preveu en alguns casos la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya, en d’altres, la difusió mitjançant els webs (hi ha diverses referències als 

webs dels serveis territorials), en altres casos hi ha una indefinició important dels 

mitjans a partir dels quals s’ha de produir la necessària publicitat de la decisió 

administrativa. 

 

En aquest punt voldríem formular dues consideracions: 

 

- La primera, que seria recomanable que es revisessin aquestes disposicions, per 

a la qual cosa s’haurien de tenir en compte les previsions de rang legal 

establertes per l’art. 5 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern, quan determina que la informació 

subjecta al règim de transparència s’ha de fer pública en les seus electròniques 

i els llocs web dels subjectes obligats, d’una manera clara, estructurada i en 

format reutilitzable.  

 

- En segon lloc, la transcendència d’alguna de la informació a què es fa 

referència en el projecte de decret potser podria fer necessari en alguns casos i 

molt convenient en d’altres, la publicitat mitjançant el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya, o com a mínim d’un anunci on s’indiqui el lloc on es 

pot consultar la totalitat de la informació. 

 

Citem a continuació algunes de les normes a què es referien les consideracions 

anteriors: 
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- L’article 4 del projecte de norma conté disposicions de gran transcendència, 

atès que determina els drets d’informació de l’alumnat i les famílies en relació 

amb el procediment d’admissió. 

 

Tot i la transcendència de la informació corresponent, que integra el contingut 

d’un dret, quant als mitjans de difusió l’art. 5.1 únicament indica que els centres 

han de difondre la informació per qualsevol mitjà que garanteixi l’accés de les 

famílies a aquesta informació. Al nostre judici el contingut de l’art. 5.1 del 

projecte de la norma podria semblar excessivament genèric i indeterminat. 

 

- L’art. 22.8 del projecte de norma, a què ja ens hem referit amb anterioritat, 

determina que la resolució de delimitació i actualització de la zona educativa 

s’ha de difondre mitjançant les pàgines web dels serveis territorials, amb 

anterioritat a l’inici del procediment d’admissió, aquesta forma de publicitar la 

resolució també podria semblar insuficient i inadequada.  

 

3. Previsions que podrien semblar excessivament genèriques  

La següent consideració de l’Oficina ho és per recomanar que es revisin 

determinades disposicions del projecte de norma que semblen excessivament 

genèriques i indeterminades, cosa que podria perjudicar la necessària seguretat 

jurídica. 

 

En aquest punt fem referència en primer lloc a les previsions de l’art. 13.1 l), relatiu 

a les funcions de les comissions de garanties d’admissió; es preveu en aquest 

apartat que és funció d’aquestes comissions conèixer i resoldre els procediments 

de revisió establerts a l’art. 72 del projecte de norma. En l’art. 72.3 es preveu que la 

Comissió de Garanties d’Admissió (en singular) és l’òrgan competent per tramitar i 

resoldre aquest procediment. A la vista d’aquesta darrera previsió semblaria que 

la instrucció del procediment correspon a la comissió de garanties d’admissió, 

cosa que potser no respondrà a la realitat atès el caràcter col·legiat d’aquest 

òrgan. Semblaria que caldria detallar el contingut dels preceptes que s’acaba 

d’esmentar. 

 

Fem referència a continuació a altres preceptes que podrien semblar dotats d’un 

grau important de generalització: 

 

- Art. 23 del projecte de norma: el Departament determina anualment l’oferta 

educativa per a cada zona educativa; 

 

- Art. 25 del projecte de norma: el Departament convoca anualment el 

procediment d’admissió; 

 

- Art. 26 del projecte de norma: el Departament pot establir procediments 

abreujats d’admissió amb caràcter previ al procediment general. 

 

- Art. 30.1 del projecte de norma: el Departament determina centres d’educació 

secundària on té prioritat per ser admès l’alumnat que cursi simultàniament 

ensenyaments reglats de música i dansa i ensenyaments d’educació 

secundària; 

 

- Art. 30.2 del projecte de norma: el Departament determinarà les condicions que 

atorguen la condició d’esportista d’alt rendiment als efectes de l’admissió 

prioritària que estableix el precepte. 
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- Art. 37 del projecte de norma: fa referència al sorteig públic com a criteri de 

desempat, segons el que estableixi el Departament.  

 

Tot i que quan el projecte de norma fa referència al Departament es podria 

entendre que s’està fent referència a “una decisió” presa mitjançant resolució o 

ordre de la persona titular del Departament d’Educació, a judici de l’Oficina 

caldria clarificar les circumstàncies relatives a si estem davant d’un acte 

administratiu o una disposició de caràcter general, quin és el procediment previ a 

la presa de la decisió corresponent, com i quan es dona publicitat a la decisió 

corresponent...   

 

La indeterminació a què estem fent referència també es pot predicar d’alguns dels 

apartats de l’art. 14 del projecte de norma quan es refereix a la composició de les 

comissions de garanties d’admissió; en aquest punt constatem que tot i que en 

relació amb la majoria dels membres es determina com es formula la proposta del 

nomenament, quant al nomenament d’un inspector o inspectora d’educació, que 

exerceix la presidència i a qui correspon la direcció del procés, no hi ha cap 

element de delimitació, únicament la previsió que el nomena el director o la 

directora dels serveis territorials respectius; el nivell de discrecionalitat en aquest 

punt podria semblar excessiu.  

 

 

4. Disposicions la redacció de les quals podria esdevenir confusa, la qual cosa 

minva la necessària seguretat jurídica en l’aplicació de la norma 

 

En la línia d’algunes de les al·legacions anteriors, caldria constatar que algunes de 

les previsions del projecte de norma poden semblar de redacció confusa.  

 

Així, per exemple, quan l’article 47 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, 

regula els criteris de prioritat en l’accés, determina el següent: 

 

1. 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, respecte 

a l'alumne o alumna a què es refereix la sol·licitud, els següents criteris de prioritat, 

que no tenen caràcter excloent: 

a) Si té germans que estiguin matriculats en el centre, o el fet que el pare o la mare 

o el tutor o tutora legal hi treballin. 

b) La proximitat del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare o el tutor 

o tutora legal. 

c) Les rendes anuals de la unitat familiar, atenent les especificitats que per a 

calcular-les s'apliquen a les famílies nombroses. 

d) Si té discapacitat o en té el seu pare, la seva mare o algun germà o germana. 

Al marge del fet que les previsions del projecte de norma (art. 36) divergeixen en 

algun punt de les de rang legal, cal dir que la redacció del precepte del projecte de 

norma podria induir a confusió quan determina com a criteri de prioritat 

l’existència de germans matriculats al centre o del pare, mare, tutor o tutora legal 

que hi treballi... 
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Igualment podria semblar confusa alguna de les previsions de l’art. 37 del projecte 

de norma, relatiu als criteris de desempat; podria no resultar suficientment clara la 

interpretació de la previsió “La major puntuació obtinguda en els criteris de 

prioritat, comparant-los un per un i en l’ordre establert al barem”; cal tenir en 

compte que en algun cas hi ha “subcriteris”. 

 

 

5. Obligacions de custòdia documental. Terminis.  

 

L’article 19.2 del projecte de norma determina que les directores i els directors dels 

centres de titularitat pública són responsables de la custòdia de les sol·licituds 

d’admissió i de la documentació acreditativa dels processos d’admissió durant 4 

anys, així com de l’actualització permanent de les dades d’escolarització de 

l’alumnat, en el registre oficial corresponent; en el mateix sentit l’article 20.2 

relatiu als centres privats concertats. 

 

La previsió podria semblar indeterminada en el sentit que de la norma no es 

desprèn amb claredat si el que preveu és que la documentació es conservarà 

únicament durant quatre anys, o que al cap de quatre anys la responsabilitat en la 

conservació de la documentació es trasllada a un altre òrgan de l’Administració 

educativa. 

 

Al marge de la consideració anterior, cal formular algunes altres de relatives a la 

conservació documental i la lluita contra el frau i la corrupció. 

 

En relació amb això, tot i que som conscients que en aquest punt són presents 

diversos béns jurídics (entre els quals els relacionats amb la protecció de dades de 

caràcter personal) l’Oficina Antifrau de Catalunya s’ha pronunciat en diverses 

ocasions sobre la necessitat d’analitzar acuradament les obligacions de 

conservació documental com a element important en la lluita contra el frau i la 

corrupció. Així, en prendre decisions sobre destrucció de documents, un dels 

elements que caldria analitzar seria el relatiu a la necessitat de preservar 

l’exigència de responsabilitats, i específicament les derivades de la possible 

existència de responsabilitats penals, administratives i disciplinàries. 

 

Tret d’error nostre, no consta en la documentació anterior al tràmit d’informació 

pública cap informació en relació amb aquesta circumstància; ignorem, doncs, si 

aquesta avaluació, ja l’ha fet el Departament d’Educació en relació amb la 

documentació derivada dels processos d’admissió. Amb les cauteles anteriors, des 

de l’Oficina hauríem d’indicar que si el termini de quatre anys es refereix a la 

conservació de la documentació, podria semblar insuficient tenint en compte que 

el mateix projecte de norma fa referència a possibles responsabilitats 

disciplinàries i sembla fer referència a responsabilitats d’un altre tipus en contenir 

previsions sobre falsedat i frau.  

 

Això al marge que en el projecte de norma no es determina clarament com caldria 

computar aquest termini de quatre anys, és a dir, a partir de quin moment 

comença a comptar el termini.  
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 6. Sobre la presentació de les sol·licituds d’admissió 

En aquest punt voldríem sotmetre a la consideració dels òrgans que tramiten el 

procediment d’elaboració de la norma una qüestió relativa a l’encaix del projecte 

de decret amb la norma reguladora del procediment administratiu comú. 

 

L’art. 31.3 del projecte de norma determina que la sol·licitud d’admissió s’ha de 

presentar al registre electrònic de la Generalitat de Catalunya mitjançant el 

formulari corresponent; també s’hi estableix que en la resolució de convocatòria 

es podria preveure la presentació de les sol·licituds en una altra forma. De la 

redacció del precepte esmentat sembla que es desprèn que la presentació 

mitjançant registre electrònic és l’opció de la norma i que les altres possibilitats 

resten condicionades al que es prevegi (discrecionalment) en la resolució de 

convocatòria. 

 

En aquest punt la nostra recomanació seria que es revisi si es pot considerar que 

aquestes previsions no contradiuen les previsions generals de la llei reguladora del 

procediment administratiu comú. 

 

En relació amb això caldrà constatar la fase encara transitòria en què es troba el 

sector públic en relació amb la implantació d’una administració totalment 

electrònica; en aquest moment de transició l’exigència de relació electrònica amb 

les administracions públiques només es predica dels col·lectius a què es refereix la 

normativa estatal reguladora del procediment administratiu comú. Si bé és cert 

que mitjançant norma de rang reglamentari es podrien ampliar els col·lectius 

obligats, això només seria possible després de l’anàlisi a què obliga l’art. 14.3 de la 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú. 

 

Desconeixem si el Departament d’Educació ja ha fet aquesta anàlisi en relació 

amb les persones físiques a què van adreçades aquestes previsions del projecte de 

norma; en tot cas, entenem que aquesta anàlisi seria necessària en relació amb la 

previsió a què s’està fent referència.  

 

Aquest mateix precepte del projecte de norma determina que en els casos en què 

la sol·licitud no s’hagi presentat en el centre demanat en primer lloc, l’òrgan 

receptor la farà arribar immediatament a aquest centre perquè la introdueixi al 

registre electrònic; aquesta previsió podria semblar difícil d’entendre en el context 

de la normativa general a què hem fet referència, i també es podria produir algun 

problema en relació amb la data en què s’ha de considerar efectivament 

presentada la sol·licitud.  

 

Mereixen un esment específic les previsions de l’art. 33.2 quan determinen que, en 

la mesura que es pugui disposar de la informació necessària facilitada per les 

administracions pertinents, es comprovaran mitjançant consultes 

interadministratives les circumstàncies al·legades a la sol·licitud. Aquesta previsió 

podria semblar excessivament indeterminada. Si no s’extrema la diligència de 

comprovació que es preveu, es podria estar buidant de contingut la possibilitat 

establerta d’iniciar d’ofici el procediment de revisió corresponent; són els mateixos 

poders públics els que estan en millor situació d’impulsar la revisió, ja que 

disposen de la informació rellevant que permet de fer-ho.. També podria esdevenir 

poc clara la previsió que s’inclou a continuació en el sentit  que “en cas que no 

sigui possible la seva obtenció, caldrà presentar la documentació acreditativa 

corresponent dins el termini establert”.  
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7. Responsabilitat per frau en les dades al·legades amb la sol·licitud d’admissió  

L’article 68 del projecte de norma es refereix a la responsabilitat per frau en les 

dades al·legades amb la sol·licitud d’admissió. L’apartat primer de l’article 

estableix que la falsedat o el frau en les dades al·legades amb la sol·licitud 

d’admissió comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin 

correspondre, inclosa, si escau, la pèrdua de la plaça per al curs corresponent a la 

preinscripció.  

 

En relació amb aquestes previsions, voldríem sotmetre als òrgans que tramiten el 

procediment d’elaboració de la disposició de caràcter general les reflexions 

següents:  

 

- en primer lloc caldria que es definís a què es refereix la norma quan es fa 

referència al frau en les dades al·legades amb la sol·licitud d’admissió, sobretot 

perquè a la vista de la redacció del precepte sembla que és quelcom diferent a 

la falsedat en les dades al·legades amb la sol·licitud d’admissió. 

 

- en segon lloc, atès que la norma estableix conseqüències punitives a partir de 

la falsedat o el frau esmentat, i que en aquest àmbit és exigible una absoluta 

determinació de les previsions normatives, caldria clarificar i concretar 

expressions com “invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre” o 

“pèrdua de la plaça”. 

 

- s’acaba de constatar que a la falsedat i el frau, se’ls atribueix una 

conseqüència que no deixa de tenir naturalesa punitiva (en la mateixa línia 

l’art. 31.4 del projecte de norma); atesa la naturalesa de la conseqüència 

prevista pel projecte de norma, caldria reflexionar si aquesta conseqüència 

punitiva no hauria d’estar establerta en una norma de rang legal. 

 

- Finalment, les previsions de l’article 68.3, quan determinen que es comuniqui 

“aquest fet a l’autoritat competent” podrien semblar excessivament genèriques 

i indeterminades.  

 

 

8. Quant al règim de reclamacions i recursos 

D’acord amb les previsions de l’article 1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú: 

 

- la Llei esmentada té per objecte regular el procediment administratiu comú a 

totes les administracions públiques. 

 

- únicament mitjançant llei, i quan resulti eficaç, proporcionat i necessari per a la 

consecució de les finalitats pròpies del procediment, i de manera motivada, es 

podran incloure tràmits addicionals o diferents als que estableix la Llei. 
 

- reglamentàriament es poden establir especialitats del procediment relatives als 

òrgans competents, terminis propis del concret procediment per raó de la 

matèria, formes d’iniciació i terminació, publicació i informes que s’han de 

demanar.  
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Tenint en compte les previsions a què s’acaba de fer referència, recomanaríem 

que es revisin les previsions de l’art. 71 del projecte de norma, que sembla que fan 

referència a un procediment administratiu específic, que no es configura, però, en 

la norma; no sembla que s’adeqüin a la normativa de rang legal d’aplicació les 

previsions de l’art. 73 del projecte de norma. 

 

També s’haurien de fer algunes consideracions sobre les previsions de l’article 72, 

quan regula un procediment de “revisió per frau” que sembla que enllaça 

directament amb les previsions de l’art. 68 del projecte de norma i que podria 

recordar als procediments de revisió d’ofici d’actes nuls o de declaració de lesivitat 

d’actes anul·lables previstos per la normativa del procediment administratiu 

comú. Al marge de la consideració general formulada anteriorment, 

específicament en relació amb aquest procediment voldríem sotmetre al 

Departament d’Educació les consideracions següents: 

 

- S’hi determina, de manera molt genèrica, que el Departament regularà un 

procediment de revisió; en relació amb això caldria tenir en compte les 

previsions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, a què s’ha fet referència amb 

anterioritat i les limitacions que se’n deriven pel que fa a la regulació 

procedimental en una norma de rang reglamentari; 

 

- D’altra banda, al marge de la qüestió anterior, que al nostre judici es planteja 

de manera prioritària, cal tenir en compte que, en el moment actual, quan 

s’aborda un procediment d’aquest tipus caldria començar a tenir en compte i 

analitzar les previsions de la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i 

del Consell, de 23 d’octubre, relativa a la protecció de les persones que informin 

sobre infraccions del Dret de la Unió, i en tot cas les de l’art. 24 de la Llei 

orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 

dels drets digitals.  

 

Específicament caldria reflexionar sobre si s’estan configurant en realitat (o en 

part) procediments interns de denúncia mitjançant canals interns de denúncia; 

en tot cas caldria configurar de manera adequada aquests canals i també els 

procediments corresponents, i finalment caldria reflexionar acuradament sobre 

confidencialitat i també possibilitat d’anonimat de les denúncies.” 

 

 

Ben cordialment, 

 

 

Miguel Ángel Gimeno Jubero 

Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 

 

Barcelona, a la data de la signatura. 
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