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MEMÒRIA EN RELACIÓ AMB ELS INFORMES EMESOS I TRÀMITS PARTICIPATIUS 
DEL PROJECTE DE DECRET XX/2020, DE XX DE XXXXX, DE LA PROGRAMACIÓ DE 
L’OFERTA EDUCATIVA I DEL PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ EN ELS CENTRES DEL 
SERVEI D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA.  

1. INFORME DE RETORN DE LA CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA 

En data 9 d’octubre de 2019, el director general emet informe de retorn de la consulta 
pública prèvia (que consta annex a aquesta memòria). Durant el període de la consulta 
pública prèvia hi ha hagut un total de 2 aportacions. Quantitativament la participació ha 
estat discreta, si bé la difusió que s’ha fet de la iniciativa es considera adequada, ja que, a 
més d’haver-li donat publicitat mitjançant el portal “participa.gencat.cat”, s’ha tractat la 
qüestió amb la comunitat educativa durant les reunions fetes per l’aprovació del Pacte 
contra la segregació escolar a Catalunya. 

Les aportacions formulades es poden resumir en les següents: 

Pel que fa a l’aportació feta per la FAPAC, s’ha formulat la proposta que l’elaboració d’un 
nou decret del procediment d’admissió de l’alumnat no es centri principalment en la 
incorporació de les mesures previstes en el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya. 
No obstant això, la FAPAC entén imprescindible l’elaboració d’un nou decret que tingui com 
a objectiu principal evitar que es consolidin dinàmiques d’escolarització que permeten la 
concentració de grups socialment homogenis en alguns centres educatius públics.  

Quant a l’aportació realitzada per la Associació Famílies en Joc, en representació dels 
infants que no han estat escolaritzats en la fase 0-6, que és la fase no obligatòria, i que 
tenen intenció d'accedir al sistema públic educatiu a primària, que forma part de 
l’escolarització obligatòria, plantegen la possibilitat d'establir diversos mecanismes 
correctors en l'accés a una plaça escolar pública. 

2. TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA 

En data 30 de gener de 2020, s’ha publicat l’Edicte de 24 de gener de 2020, pel qual se 
sotmet a informació pública el Projecte de Decret XX/2020, de XX de XXXXX, de la 
programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei 
d'Educació de Catalunya. El redactat de l’Edicte és el següent: 

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.  

D'acord amb l'article 68 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i amb la finalitat de 
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facilitar la participació a les persones interessades, se sotmet a informació pública 
durant el termini de set dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació 
d'aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 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.  

L'expedient es pot consultar al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat 
(tauler.gencat.cat) i al web del Departament d'Educació 
(http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/ disposicions-
normatives/en-tramit/). També es poden consultar al serveis centrals i als serveis 
territorials del Departament d'Educació.  

Les observacions, suggeriments o al·legacions s'han d'adreçar al Departament 
d'Educació indicant com assumpte «Al·legacions al Projecte de decret oferta 
educativa i procediment d'admissió – DGAFiCE», i es poden presentar 
telemàticament mitjançant la petició genèrica disponible a Tràmits Gencat 
(http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica) o a qualsevol dels 
llocs que estableix l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, i l'article 16.4 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.” 

Tant les entitats com la ciutadania en general han disposat de set dies hàbils per presentar 
al·legacions i/o observacions al projecte de Decret XX/2020, de XX de XXXXX, de la 
programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei 
d'Educació de Catalunya. En aquest termini una sèrie de centres educatius i ciutadans 
s’han adherit a un escrit genèric que no concreta cap modificació en el redactat dels 
diferents preceptes que formen part del projecte de decret.  

Quant a les consideracions genèriques, manifesten que aquest projecte decret afecta de 
manera directa als drets constitucionals i estatutaris, al d’elecció de centre docent que 
tenen els pares i les mares dels alumnes, i al de creació i direcció de centres docents; 
També, consideren que la programació de l’oferta educativa ha de garantir simultàniament 
el dret a l’educació i la possibilitat d’escollir centre dins l’oferta de llocs escolars gratuïts; 
Afirmen que la programació ha de garantir una adequada i equilibrada escolarització dels 
alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu que propiciï la cohesió social;  

Vist aquestes manifestacions per part del Departament es respon que el projecte de decret 
recull el que estableix l’article 44 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LE) on 
estableix que correspon al Departament aprovar la programació de l’oferta educativa. En 
aquest sentit, aquest precepte estableix que la programació de l’oferta educativa té per 
objecte establir, amb caràcter territorial, les necessitats d’escolarització que ha de satisfer 
el Servei d’Educació de Catalunya per a garantir el dret a l’educació de tothom, 
harmonitzant-ho amb els drets individuals dels alumnes i de les mares, els pares o els 
tutors. Aquesta programació ha de garantir la qualitat de l’educació i una adequada i 
equilibrada escolarització dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu 
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que propiciï la cohesió social. Així mateix, aquest precepte preveu que correspon al Govern 
determina els criteris de programació i el procediment, que ha d’establir la participació i la 
consulta dels ens locals, dels sectors educatius i dels titulars dels centres concertats, i, si 
escau, dels sectors productius. En establir els criteris de programació cal considerar-ne la 
periodicitat, el mapa escolar i l’articulació del territori en zones educatives i llurs necessitats 
d’escolarització.  

El projecte de decret el que està recollint és precisament el que estableix la LOE i la LE. 
L’administració educativa ha de garantir el dret a l’educació dels alumnes en edat 
d’escolarització obligatòria. En aquest sentit, es parteix de la necessitat de planificar abans 
de l’inici del procediment de preinscripció i admissió la programació de l’oferta educativa. 
Evidentment per tenir aquesta programació el Departament, mitjançant les taules de 
planificació, té en compte la periodicitat, el mapa escolar i l’articulació del territori en zones 
educatives. Per tant, es pot considerar que la regulació que es recull en aquest projecte de 
decret respecta els drets constitucionals i estatutaris i la resta de normativa vigent en 
matèria educativa. Cal afegir que, en aquest punt, el projecte de nou Decret manté les 
previsions de l’article 5 del vigent Decret 75/2007, pel qual s'estableix el procediment 
d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. 
Efectivament, en l’apartat 1,  s’estableix que  “el Departament d'Educació determina 
anualment, d'acord amb la programació general i escoltats els ajuntaments, l'oferta inicial 
de llocs escolars en cada centre i en cada ensenyament sufragat amb fons públics, per 
cursos i grups” i en l’apartat 2 que “Aquesta oferta inicial pot ser modificada pel 
Departament d'Educació en acabar els períodes de preinscripció, en funció de les 
necessitats d'escolarització i escoltats els òrgans de garantia d'admissió”. La nova 
regulació que es proposa concreta, però, els criteris d’acord amb els quals cal fer la 
programació de l’oferta educativa i preveu els òrgans de participació de la comunitat 
educativa en aquesta programació (taules locals de planificació i comissions de participació 
en la programació).  

Pel que fa les inquietuds que es plantegen en aquestes al·legacions sobre la programació 
de llocs escolars que entenen que modificarà concerts existents autoritzats, es respon que, 
prèviament a la demanda que en puguin fer les famílies, se’ls informa que aquest projecte 
de decret està adaptant el que estableix la LOE i la LE, tant a l’hora de la programació de 
llocs escolars, com la presentació de les sol·licituds via electrònica o en els centres o 
òrgans habilitats legalment per fer-ho. Per tant, en cap cas s’està vulnerant cap dret ni 
aquest decret preveu cap tancament de línies de centres privats concertats. El que s’està 
aplicant és la necessitat de planificar els llocs escolars ofertats en funció del territori i les 
necessitats d’escolarització per complir amb una escolarització adequada i equilibrada tal i 
com preveu la LOE, la LE i seguint el Pacte contra la Segregació Escolar signat pel 
Departament d’Educació, el Síndic de Greuges i una majoria d’entitats i organitzacions de 
l`àmbit educatiu.  

I pel que fa al finançament i les polítiques compensatòries, la resposta que es dóna es que 
s’ha de tenir en compte que els pressupostos del Govern de la Generalitat estableixen el 
finançament adequat en funció de les necessitats i els recursos existents. Aquest projecte 
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de decret estableix les bases de la programació de llocs escolars i del procediment 
d’admissió d’acord amb la normativa legal vigent i tenint en compte el Pacte contra la 
Segregació Escolar. S’ha d’entendre que les polítiques compensatòries s’analitzaran de 
forma continua per adequar el finançament a les necessitats del moment. 

En conseqüència, com a resultat d’aquest tràmit d’informació pública en què una sèrie de 
persones i centres han presentat aquestes al·legacions s’ha considerat no incorporar cap 
qüestió per tractar-se d’unes al·legacions genèriques sense cap concreció.  

3. TRÀMIT D’AUDIÈNCIA. 

En data 22 de gener de 2020, la Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa va 
enviar, per complir amb el tràmit d’audiència, un correu electrònic amb el següent contingut 
per a realitzar el tràmit d’audiència: 

“En compliment de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, se sotmet al tràmit d'audiència dels 
interessats el Projecte de Decret XX/2020, de XX de XXXXX, de la programació de 
l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació 
de Catalunya. A aquests efectes, juntament amb aquest correu, se us tramet el 
Projecte de decret per tal que, si ho creieu convenient, pugueu formular-hi les 
al·legacions que estimeu oportunes a la següent adreça electrònica: 
dgace.educacio@gencat.cat. 

D’acord amb l’article 67.4 de la Llei esmentada, s’estableix que el termini per 
presentar al·legacions serà de 7 dies hàbils a comptar de l'endemà de la recepció 
d'aquest correu electrònic, donat que s’aplica el tràmit d’urgència. El motiu és que 
cal aprovar aquest decret  l’abans possible, a fi d’aplicar els canvis normatius 
proposats al procés d’admissió d’alumnat durant el curs escolar 2020/2021 

El termini per presentar al·legacions finalitza el dia 31 de gener de 2020 (inclòs).” 

Tot seguit, s’especifica la relació d’entitats i associacions a les quals es va atorgar el tràmit 
d’audiència:  

- Agrupació Escolar Catalana (AEC) 
- Associació de Professionals de Serveis Educatius de Catalunya (APSEC) 
- Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya (CCAEC) 
- Federació Catalana de Centres d’Ensenyament (FCCE) 
- Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) 
- AFAEC. Federació d’AMPA de l’Agrupació Escolar Catalana. 
- CCAPAC Confederació cristiana d’associacions de pares i mares de 
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d’alumnes de Catalunya. 
- DINCAT-FAMPADI. Federació d’associacions de mares i pares d’alumnes 
amb discapacitat intel·lectual. 
- FAPAC. Federació d’Associacions de mares i pares i d’alumnes de Catalunya. 
- FAPAES. Federació d’Associacions de pares i mares d’alumnes 
d’ensenyament secundari de Catalunya. 
- FAPEL. Federació d’associacions de mares i pares d’escoles lliures de 
Catalunya. 
- Consorci d’Educació de Barcelona. 
- Associació de Directius de l’Educació Pública de Catalunya (AXIA) 
- Associació d’Inspectors d’Educació de Catalunya (AIEC) 
- Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de 
Catalunya 
- Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC) 
- Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC) 
- Rosa Sensat 
- Comissions Obreres de Catalunya (CCOO) 
- Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT) 
- Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) 
- Unió de Sindicats de Treballadors/es de L'Ensenyament de Catalunya 
(USTEC) 
- Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT) 
- Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya (TIAC) 

La durada de set dies hàbils del tràmit d’audiència, com s’ha justificat en la memòria 
general, correspon a la conveniència de aplicar els canvis normatius proposats al proper 
procés d’admissió d’alumnat durant el curs escolar 2020/2021. La regulació d’aquest 
procés s’inicia, habitualment, no més enllà del mes de març de l’any de l’inici del curs per 
al qual es regula el procés d’admissió, mitjançant la publicació d’una resolució del 
Departament d’Educació, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula en 
els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics. Aquesta resolució regula tant el 
procés de preinscripció amb concurrència com el procés d’admissió durant el curs (per 
atendre l’anomenada matrícula viva), per aplicació de la LE i del Decret d’admissió que 
estigui vigent. Per tant, l’aplicació del nou decret, que derogarà el de l’any 2007, només és 
possible si s’ha aprovat i publicat en el DOGC a temps per a la seva aplicació a l’admissió 
del curs 2020/21. 

D’altra banda, a l’hora de valorar la justificació de la reducció del termini d’audiència a les 
persones interessades, cal tenir en compte que es tracta d’un nou decret àmpliament 
esperat per la comunitat educativa i que afecta a una matèria respecte de la qual s’ha fet 
un llarg debat entre les persones interessades, entre altres àmbits, en el marc dels treballs 
impulsats pel Síndic de Catalunya per al Pacte contra la segregació escolar. 
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Cal fer constar que dins del termini establert per realitzar el tràmit d’audiència i presentar 
les al·legacions oportunes s’ha rebut escrit d’al·legacions i/o observacions per part de 
l’Agrupació Escolar Catalana, de la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Escoles 
Lliures de Catalunya, de la Federació d’Educació de CC.OO, de la FAPAES,  de la 
FEUSOC, de UGT FESP-EDUCACIÓ, del Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC), 
de la Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC), de l’Associació Famílies en Joc, de la 
FAPAC, del Consell Municipal d’Educació de Girona i del Comitè Català de representants 
de persones amb discapacitat (cocarmi).  

Les valoracions de les al·legacions de les entitats es fa mitjançant els documents que 
s’annexen amb aquesta memòria.  

4. APORTACIONS SÍNDIC DE GREUGES. 

El Síndic de Greuges, mitjançant escrits de data 31 de gener i 4 de febrer de 2020, ha 
realitzat les següents observacions al text del projecte de nou decret.  

1. S’ha afegit al preàmbul del decret la següent referència: “materialitzat en el Pacte contra 
la segregació escolar a Catalunya aprovat l’any 2019, impulsat pel Departament d’Educació 
i el Síndic de Greuges”.  

2. S’accepta eliminar l’article 4.2 i s’afegeix en l’article 4.3 “als resultats de les proves 
d’avaluació desagregades per centre” tal i com demana el Síndic de Greuges en el seu 
escrit.  

3. S’accepta modificar l’article 5.1 que queda redactat de la següent manera: “Els centres 
han de difondre la informació de l’article 4.1 per qualsevol mitjà disponible que garanteixi 
l’accés obert a aquesta informació i, en tot cas, a través del portal d’internet del centre, si 
en tenen”. 

4. S’accepta modificar la disposició addicional vuitena i incorporar el seu contingut modificat 
a l’article 23. En aquest sentit, l’article 23.7 queda redactat de la següent manera: “7. Els 
serveis territorials del Departament elaboraran un informe d’impacte sobre la segregació 
escolar en els casos de creació, supressió i integració de centres públics, o també en el 
cas de creació i supressió de grups en centres existents”.  

5. S’accepta afegir un apartat 4 a l’article 5 que queda redactat de la següent manera: 
“4. El Departament, a través dels centres escolars i en col·laboració amb els ajuntaments, 
recull la informació sobre les característiques socials de l’alumnat, mitjançant els sistemes 
de sol·licitud de preinscripció o altres a través de la informació de què ja disposa 
l’administració”.  

6. S’accepta modificar l’article 55 i l’apartat 4 queda redactat de la següent manera:  
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“4. El Departament i els ajuntaments garanteixen la detecció d’alumnat amb necessitats 
educatives específiques en el cas de les sol·licituds d’admissió presentades dins del 
període de preinscripció, en el cas de sol·licituds d’admissió presentades fora del període 
de preinscripció i abans de l’inici de curs, i també en el cas de les sol·licituds d’admissió 
presentades amb posterioritat a l’inici del curs escolar”.  

5. APORTACIONS CONSELL TÈCNIC. 

En el tràmit del Consell Tècnic s’ha rebut aportacions per part del Gabinet Jurídic i del 
Departament de Treball, Afers Socials i Família.  

Per part del Gabinet Tècnic es fan dues observacions: 

La primera té a veure amb l’objecte del decret. En aquest sentit, l’observació que fa el 
gabinet és que en l’objecte es regulin tots els ensenyaments si en una disposició del decret 
s’està plantejant el seu desplegament. S’accepta aquesta observació i s’afegeix en l’objecte 
del decret els ensenyaments els altres ensenyaments que no estaven però es planteja el 
seu desplegament.  

La segona observació té a veure amb la coeducació. En aquest sentit, el Decret estableix 
la seva obligació, mentre que el Gabinet Jurídic adverteix que aquesta obligatorietat pot ser 
motiu d’impugnació judicial. La Llei d’educació estableix que “ha de ser objecte d’atenció 
preferent” però no estableix la seva obligatorietat.  

Per part del Departament de Treball, Afers Socials i Família es fa la següent observació: 

“La monoparentalitat és un criteri de prelació, juntament amb la família nombrosa (article 
37.2.a), però desapareix quan es defineixen els criteris de prioritat, en que només es fa 
referència a la família nombrosa (article 36. 1. c). Per la redacció dels dos articles sembla 
que es tracta d’un error material.”  

L’art. 36.1.c) de l’esborrany reprodueix textualment un dels criteris generals de prioritat 
que s’apliquen a les sol·licituds de preinscripció per 2n. cicle d’educació infantil, educació 
primària i ESO, definits a l’art. 47.1 de la LEC: 

“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.  
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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.” 

Es tracta que està determinat, per llei, que per al càlcul de la renda anual de la unitat familiar 
s’ha de tenir en compte, quan escaigui, que la família sigui nombrosa. No es contempla, en 
canvi, que s’hagi de tenir en compte en aquest càlcul que la família sigui monoparental. En 
aquest punt, el Decret no pot anar més enllà del que regula la llei. 
En canvi, la mateixa LEC especifica que per a resoldre situacions d’empat, el Govern pot 
establir criteris complementaris (art. 47.4). En aquest sentit, l’esborrany de Decret recull 
en el seu art. 37.2.a) que s’apliqui un únic criteri complementari de desempat, que és formar 
part d’una família nombrosa o monoparental.  

La redacció d’aquests articles no significa cap canvi respecte al Decret actual. No es tracta, 
per tant, d’una errada. 

6. ACTA DE LA COMISSIÓ MIXTA ENTITATS MUNICIPALISTES.

D’acord amb el certificat de la secretària de la Comissió Mixta Departament d’Educació i 
les Entitats Municipalistes, de data 25 de febrer de 2020, s’ha dut a terme la sessió de la 
comissió mixta de 13 de febrer de 2020 amb les entitats municipalistes per tractar el 
projecte del decret de modificació del Decret XX/2020, de XX de XXXXX, de la programació 
de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de 
Catalunya.  
S’incorpora l’acta de la reunió  

7. INFORME DE L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES. 

En data 14 de gener de 2020 es va sol·licitar informe d’impacte de gènere a l’Institut Català 
de les Dones. El 7 de febrer de 2020, la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat 
Educativa rep l’informe.  

En aquest informe l’institut Català de les Dones planteja les següents recomanacions:  

Primera: a l’article 9 afegir el següent paràgraf: 

“La composició s’haurà de determinar d’acord amb el principi de representació paritària 
entre dones i homes.” 

Segona: a l’article 14 afegir el següent apartat: 

“5. La composició s’haurà de determinar d’acord amb el principi de representació paritària 
entre dones i homes.” 
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Tercera: afegir a l’apartat 2 de l’article 15: 

“En tot cas, la composició de la Subcomissió s’haurà de determinar d’acord mba el 
principi de representació paritària.” 

Quarta: en l’article 41.2 afegir la forma doble: 

“2. En cas d’inassistència d’un alumne o alumna en un centre o de no incorporar-s’hi a la 
data prevista sense una causa justificada, el centre ho notificarà a la Inspecció d’educació 
i la baixa del centre comportarà la corresponent pèrdua del lloc escolar adjudicat, un cop 
exhaurides les vies de comunicació amb l’alumnat o la seva família i un cop comunicada 
la inassistència als serveis socials del municipi, per tal de valorar el possible incompliment 
de l’escolarització obligatòria.” 

Respecte la representació paritària, la justificació es troba en l’article 18 i la disposició 
transitòria primera de la Llei 127/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes.  

Veient la justificació legal, s’accepten totes les recomanacions plantejades per l’Institut 
Català de les Dones i s’incorporaran en el text definitiu del projecte de decret de la 
programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei 
d’Educació de Catalunya. 

8. INFORME DE L’ÀREA DE MILLORA DE LA REGULACIÓ.  

L’Àrea de Milora de la Regulació ha fet un informe en relació amb el contingut del text del 
Decret i la Memòria d’Avaluació de l’Impacte.  

Pel que fa al text del decret, aquestes són les decisions que s’han pres tenint en compte 
les observacions fetes per l’Àrea de Millora: 

1. Amb caràcter general, s’ha revisat la redacció del projecte de decret de concerts 
respecte al de programació i admissió, a fi d’eliminar duplicitats. 

2. S’ha modificat la redacció de l’article 3.2, relatiu al principi de coeducació per mitjà de 
l'escolarització  mixta incorporant un referència al principi de coeducació en els termes 
formulats  a l’article 43.1.d de la LEC 

3. S’ha revisat la redacció d’alguns articles per dotar-los d’una terminologia més precisa 
(exemple: art. 3 i 4). 

4. Sobre la custòdia de la documentació, cal tenir en compte que, malgrat estar prevista 
la presentació telemàtica de sol·licituds i la consulta interadministrativa de dades, no 
s’exclou la presentació en paper, tant de sol·licituds com de determinada 
documentació quan no sigui possible la consulta esmentada. Per tant, cal preveure 
les condicions de la conservació de la documentació. 

5. S’ha modificat la redacció de l’article 22 i s’ha inclòs el seu contingut a l’apartat de 
l’accessibilitat econòmica i no-exclusió. 

6. Amb referència a la documentació a aportar (art 25), es considera suficient 
l’establiment de la documentació necessària mitjançant la resolució anual, en què es 
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podrà concretar, en funció de la possibilitat de realitzar les consultes 
interadministratives, quins criteris o requisits cal encara justificar documentalment. Tot 
això, en el marc del que s’estableix a l’art. 33 del mateix projecte de Decret sobre 
aquestes consultes.

7. L’article 31.3 s’ha redactat amb la previsió que la sol·licitud es pugui presentar també 
presencialment als centres, en paper. 

8. S’ha millorat la redacció de l’art. 31.4, que es considera adient mantenir malgrat el 
contingut de l’art. 68.  

9. Amb referència a l’article 33.2 i a l’objecció sobre l’incís “la presentació de la sol·licitud 
de preinscripció implica l’autorització del Departament per a la consulta de les dades 
necessàries”, es proposa aquesta redacció per aplicació del que preveu l’art. 69 de la 
Llei 39/2015 i l’art. 35.3 de la Llei 26/2010, quant a que la declaració responsable en 
el marc d’un procediment administratiu faculta l’Administració pública competent per a 
verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen. 

10. Amb referència a l’article 46.1, es considera convenient mantenir el redactat, donat 
que és important que les sol·licituds d’admissió durant el curs escolar es presentin 
amb preferència davant la comissió de garanties d’admissió (a fi de ser degudament 
tractades en el cas que sigui d’alumnat NESE) però ha d’estar previst que també es 
puguin presentar als centres, d’acord amb la LEC.  

11. S’ha millorat la redacció dels articles 53, 55 i 72.1 i la disposició final primera 
concretant la forma de regulació futura d’alguns aspectes.  

12. Amb referència a l’art. 67, en què es proposa valorar si el seu contingut compleix amb 
el principi de tipicitat previst a l’article 27 de la Llei 40/2015, es modifica la redacció 
per fer referència a la responsabilitat disciplinària dels funcionaris en el cas 
d’incompliment de les seves obligacions (segons està recollit al articles 93 i següents 
de la Llei 17/1985)1 així com a la previsió recollida a la normativa sobre concerts 
educatius. 

13. No es considera adient modificar l’art. 73 donades les característiques del 
procediment i per que es considera suficient garantia la determinació que s’ha de 
resoldre en el temps que sigui necessari per a l’escolarització del menor. 

Quant a la Memòria d’Avaluació de l’Impacte s’ha fet una segona versió fons de tota la 
memòria: 

• Millor identificació del problema, dels objectius i de les opcions de regulació. 
• Revisió de l’impacte econòmic. 
• Revisió de l’impacte econòmic i social. 
• Revisió de l’impacte normatiu. 
• Revisió de les consideracions sobre les opcions de regulació. 
• Revisió de la implementació i el seguiment.  

I, finalment, pel que fa a la petició de l’informe de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades es fa avinent que s’ha sol·licitat i ja s’ha valorat.  

9. INFORME DE L’AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES. 
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Es va sol·licitar informe preceptiu a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per tal que 
valoressin el Decret en relació amb la protecció de dades. En aquest informe l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades fa unes observacions. Entre aquestes observacions que 
fan, s’introdueixen en el text del decret les següents modificacions:

1. Pel que fa al deure de confidencialitat, ens proposeu que fem extensió a les taules locals 
de planificació educativa la menció expressa de l’obligatorietat del deure de reserva o 
confidencialitat respecte la informació tractada en relació amb les comissions de garanties 
d’admissió i les oficines municipals d’escolarització. S’accepta la proposta i es modifica 
l’article corresponent.  
  
2.  Art 19, sobre la documentació: s’ha modificat el redactat incorporant el terme 
conservació  en lloc de custòdia; no s’ha incorporat el concepte de tramesa de dades 
d’escolarització perquè no s’ajusta al funcionament del sistema d’informació emprat. 

3. Sobre la seguretat de les dades i anàlisi de riscos, s’ha inclòs a l’art. 33 la previsió que  
les persones responsables del tractament d'aquestes dades han d'aplicar les normes 
tècniques i organitzatives que en garanteixin la seguretat i la confidencialitat.   

4. Sobre la necessitat de dur a terme una avaluació d’impacte relativa a la protecció de 
dades, el Departament valorarà la conveniència de dur-la a terme. 

5. Sobre la proposta de modificació de l’art. 33, relatiu a la demanda d’informació per 
comprovar les dades per part dels centres, s’accepta la proposta.   

6. Sobre l’art. 38, publicació de llistes, s’ha millorat la redacció d’acord amb les propostes. 

10. DICTAMEN DEL CONSELL ESCOLAR DE CATALUNYA

El 18 de febrer de 2020 el Ple del Consell Escolar de Catalunya ha aprovat el dictamen 
sobre la consulta del projecte de modificació del Decret XX/2020, de XX de XXXXX, de la 
programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei 
d'Educació de Catalunya, i proposa les següents consideracions: 

1. Sobre el preàmbul, s’accepten les dues consideracions plantejades. Modificació de la 
frase final del segon paràgraf, suprimir el tercer paràgraf per reiteratiu i corregir la paraula 
“desagregació” per “desegregació” en el paràgraf onzè.  

2. A l’article 2 el CEC planteja afegir un punt 3 amb el següent redactat “la finalitat primera 
ha de ser oferir una educació de qualitat en tots els ensenyaments”. 
No s’accepta aquest punt 3 perquè es considera reiteratiu i que la llei d’educació ja estableix 
que una educació de qualitat per a tots els ensenyaments.  

3. A l’article 3 plantegen dues esmenes:  
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- En el 3.1 s’accepta substituir l’expressió “raça” per “ètnia” i incloure les paraules 
“gènere” i “socioeconòmica” una de les següents expressions. 
- No s’accepta introduir “associacions de mares i pares” perquè ja hi s’entén que la 
paraula “associacions” engloba les associacions de mares i pares. 

4. A l’article 4 s’accepta suprimir el punt 4 perquè resulta redundant i dificulta la comprensió 
de l’articulat del Decret, atès que es tracta d’una obligació dels centres que recull més 
explícitament l’article 7.1. 

5. S’accepta modificar el redactat del punt 4 de l’article 8 en els següents termes: 
“Correspon al Departament competent adaptar el règim de les taules locals de planificació 
educativa per mitjà de la constitució de taules intermunicipals en el cas de zones educatives 
que incloguin més d’un municipi”.  
6. S’accepta modificar el redactat del punt 1 a) de l’article 9 que queda de la següent 
manera: 
“L’alcalde o alcaldessa i la persona que ostenti la direcció dels serveis territorials 
corresponents del Departament, o bé les persones respectives en qui deleguin, que 
n’exerceixen la presidència”.  

7. Al punt 1 de l’article 10 s’accepta la supressió de l’expressió “de la Comissió de Garanties 
d’Admissió” per millorar-ne la comprensió.  

8. Al punt 1 apartat b) de l’article 12 s’accepta afegir al final la següent frase; “i per la dotació 
dels recursos públics compensatoris adients i suficients derivats de l’escolarització d’aquest 
alumnat”. 

9.  S’accepten les modificacions del punt 2 de l’article 13. A l’apartat e) canviar el text per 
aquest redactat: “Dues persones en representació dels pares i mares designats pels 
consells escolars, de l’àmbit d’actuació de la comissió de garanties d’admissió, l’una d’un 
centre públic i l’altra d’un centre privat concertat, a proposta de les federacions i 
associacions respectives”. A l’apartat h) se substitueix “Dues persones, membres dels 
consells escolars de centres” per “Dues persones designades pels consells escolars de 
centres”. I afegir un apartat i) amb el següent redactat: “les organitzacions sindicals 
disposaran de dos membres proposats pels sindicats més representatius al territori”.  

10. A l’article 14 de la constitució i composició de els comissions de participació de la 
programació de l’oferta educativa s’accepta. 

En l’article 15 apartat b) s’accepta substituir l’expressió “Ésser escoltada en relació amb” 
per “fer aportacions als”. 

11. A l’apartat f) del punt 2 de l’article 17 s’accepta afegir el següent paràgraf: “Aquestes 
campanyes es duran a terme d’acord amb els principis de lleialtat amb relació al conjunt de 
centres del Servei d’Educació de Catalunya, garantia de veracitat i equanimitat, tal i com 
s’explicita a l’article 2.3 d’aquest Decret”.  



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Educació  
Direcció General d’Atenció a la  
Família i Comunitat Educativa 

          

13

12. S’accepta el redactat inicial de l’article 18 que queda d’aquesta manera: “Els consells 
escolars són l’òrgan de participació intervenció de la comunitat educativa dels centres 
públics i de participació dels centres privats concertats en el procediment d’admissió de 
l’alumnat”.  

13. Al punt 1, apartat f) de l’article 21 s’afegeix al final de la frase el següent: en els termes 
en què es defineix a l’article 36, pun1, apartat b)”. L’ordenació plantejada en el punt 2 no 
s’accepta i es deixa com està. I s’accepta modificar el redactat de la segona frase en 
aquests termes: “Inclouran centres de titularitat pública i privada, com a garantia de 
pluralitat educativa, sempre que existeixi la presència d’ambdues titularitats a la zona”. 
14. S’accepta suprimir l’apartat j) de l’article 24 entenent que la disponibilitat econòmica no 
es un factor a tenir en compte perquè no és un criteri específic.  

15. S’accepta afegir al final del punt de l’article 26 el següent: “amb l’objectiu de millorar 
l’equitat”.  

16. A l’article 27, s’accepta al punt 1 substituir “es poden adscriure” per “s’adscriuen” i al 
punt 2 es suprimeix “i pot abastar més d’un centre adscrit”. 

17. A l’article 28 s’accepta substituir al punt 2 la referència “barem establert a l’article 36 
d’aquest Decret” per “criteris de prioritat establerts a l’article 36 i d’acord amb el barem de 
l’annex d’aquest Decret”. 
Al punt 3 s’accepta substituir el redactat pel següent: “Als efectes d’aplicar el criteri de 
l’existència de germans matriculats en el centre, es considera que el centre d’educació 
infantil i primària i el de secundària del Servei d’Educació de Catalunya són un centre únic 
quan el centre d’educació infantil i primària està adscrit tan sols al corresponent de 
secundària”.  

18. Al punt 2 de l’article 29 s’accepta que l’últim paràgraf passi a ser el primer punt de 
l’article.  

19. Al punt 5 de l’article 32, s’accepta corregir “l’article 46” per “l’article 45”. 

20. S’accepta afegir després de “discapacitat”, “al·legada” al punt 1, apartat d) de l’article 
36.  

21. S’accepta el canvi de redactat del punt 2 de l’article 41 que queda definitivament així: 
“En cas d’inassistència d’un alumne o alumna en un centre o de no incorporar-s’hi a la data 
prevista sense una causa justificada, després d’haver exhaurit les vies de comunicació amb 
l’alumnat i la seva família, el centre comunicarà la inassistència als serveis socials del 
municipi, per tal de valorar el possible incompliment de l’escolarització obligatòria. Si es 
constata aquest incompliment, el centre notificarà la baixa a la Inspecció d’educació, cosa 
que comportarà la corresponent pèrdua del lloc escolar adjudicat”.  
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22. Al punt 1 de l’article 48 no  s’accepta substituir “supòsits previstos” per “criteris 
previstos”, atès que l’article 45 al que es fa referència estableix supòsit  d’admissió amb 
posterioritat a l’inici del curs.   

23. El canvi de redactat del punt 1 de l’article 50 es manté igual. 

24. S’accepta el canvi de redactat del punt 2 de l’article 51 que queda redactat així: 
“Excepcionalment, es pot fer l’escolarització d’un alumne en un centre d’educació especial 
en els supòsits previstos i amb els requeriments fixats per la normativa vigent”. 

25. S’accepta la proposta del punt 2 de l’article 53 que queda redactat de la següent 
manera: “Es considera alumnat amb necessitats educatives especials el que requereix una 
atenció educativa específica per estat afectat per una discapacitat física, intel·lectual o 
sensorial o per trastorns de l’espectre autista, trastorns greus de conducta, trastorns 
mentals i malalties, en el cas que la discapacitat, la malaltia o el trastorn comprometi el seu 
procés d’aprenentatge o dificulti el seu èxit escolar”. 

26. S’accepta la proposta d’iniciar el punt 1 de l’article 55 en els següents termes: “Sense 
perjudici del que estableix la normativa vigent en matèria de detecció, identificació i 
avaluació de les necessitats específiques de suport educatiu, el Departament...”. S’accepta 
també afegir al punt 2 el següent: “un representant de l’EAP de la zona educativa 
corresponent”.  

27. Pel que fa l’article 56 s’accepten les esmenes plantejades. Pel que fa al punt 1 es canvia 
en el títol el terme “admissió” per “escolarització”. I en el punt 3, apartat b), s’introdueix el 
següent redactat: “La procedència cultural de l’alumnat”. 

28. S’accepta el canvi en el punt 2 article 64 que substitueix “centres educatius” per “centres 
del Servei d’Educació de Catalunya”. 

29. A la disposició addicional primera s’accepta afegir “públiques” en el títol i al punt 3 
s’accepta especificar “d’un lloc per grup” perquè no hi hagi dubte.  

30. Al punt 2 de la disposició addicional quarta el CEC proposa que també puguin accedir 
si tenen contracte laboral. 

31. S’accepta a la disposició addicional setena canviar “alumnat afectat pels actes de 
violència” per “alumnat implicat en actes de violència”.  

32. Al punt 2 de la disposició transitòria cinquena, s’accepta substituir “barem establert a 
l’article 37 d’aquest Decret” per “prelació establerta a l’article 37 d’aquest Decret”. 

A continuació el CEC fa una sèrie de recomanacions que s’estudien i queden de la següent 
manera: 
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1. S’accepta incorporar a la part expositiva del Decret la referència al Pacte sobre la 
segregació escolar a Catalunya.  

2. No s’accepta introduir a la part expositiva del Decret una referència sobre la inversió del 
6% del PIB. 

3. S’accepta unificar en el conjunt del text del Decret les expressions “zona educativa”, 
“zona d’escolarització” i `”àrea d’escolarització” en “zona educativa”. 

4. S’accepta millorar en el conjunt del text la precisió lèxica referent a les necessitats 
educatives.  

5. Aquesta recomanació no s’accepta.  

6. Aquesta recomanació tampoc s’accepta. 

7. S’accepta aquesta recomanació en relació a actualitzar la terminologia emprada 
corresponent als mitjans i suports electrònics en relació amb les sol·licituds d’admissió. 

8. S’accepta també millorar la redacció dels articles 46 i 47.  

9. No s’accepta. 

10. No s’accepta modificar el redactat del punt 3 de l’article 53. 

11. S’accepta la modificació de l’article 59. 

12. Aquesta recomanació no s’accepta.  

13. S’accepta modificar la redacció del punt 1 de la disposició transitòria segona.  

14. No s’accepta aquesta recomanació. 

15. Tampoc s’accepta. 

16. Tampoc s’accepta.  

Pel que fa als 9 vots particulars que plantegen una sèrie de modificacions en el text del 
Decret, com que són persones que representen entitats que també han presentat 
al·legacions al decret en el tràmit d’audiència i/o informació pública, el seu anàlisi del que 
s’accepta i no s’accepta ho trobarem al punt 3 i 4 d’aquesta memòria.  

Finalment, després de fer l’anàlisi de les aportacions fetes pel Consell Escolar de Catalunya 
i les diferents entitats es pot considera que des del Departament s’ha realitzat 
exhaustivament i d’aquesta manera s’han introduït totes aquelles aportacions que s’han 
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cregut necessàries per tenir un contingut el més consensuat possible. S’ha tractar de 
introduir totes aquelles observacions i modificacions que permetin tenir un decret que doni 
resposta a les necessitats de la comunitat educativa.  

11. TRÀMIT D’INFORME DE LA COMISSIÓ DE GOVERN LOCAL

El dia 26 d’octubre de 2020 es va realitzar la sessió de la Comissió de Govern Local de 
Catalunya núm. 183 (3/2020), en la qual es  va sotmetre a informe 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. 

A petició de les dues entitats municipalistes es va acordar l’article 19 del text presentat a 
l’Informe de la comissió, eliminant el caràcter preceptiu de les oficines municipals 
d’escolarització i incorporant la possibilitat de constituir oficines d’escolarització per 
agrupació de municipis. 

També, a proposta de les dues entitats municipalistes es va acordar revisar l’impacte 
pressupostari del projecte per incorporar el cofinançament de les oficines municipals 
d’escolarització a càrrec del Departament, amb una aportació de 5.000 euros per la creació 
de les noves oficines un cop aprovat el nou Decret i amb una aportació anual per despeses 
de funcionament de totes les oficines existents, també a partir del primer curs d’aplicació 
del nou Decret, segons una escala en funció del nombre d’habitants de cada municipi, i tal 
com es recull en la Memòria d’Avaluació d’Impacte. 

Finalment, a proposta de l’Associació Catalana de Municipis, es va acordar, com a mesura 
per fomentar la distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives 
específiques derivades de condicions socioeconòmiques en els centres concertats, que, 
un cop aprovat el nou Decret que avui es presenta per l’aprovació d’aquesta Comissió de 
Govern local, el Departament d’Educació es compromet a millorar el finançament 
addicional d’aquests centres incrementant la dotació econòmica de les convocatòries de 
subvenció per aquest finançament. 

Tal com consta a l’acta de la sessió es va Informar favorablement el Projecte de decret, per 
tal que segueixi la seva tramitació, amb l’acord adoptat per consens amb el vot favorable 
de tots els representants de l’Administració de la Generalitat, de l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM) i de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) presents a la sessió. 

12. REVISIONS DEL TEXT A PROPOSTA DE L’ASSESSORIA JURÍDICA DEL 
DEPARTAMENT 

Sense perjudici de l’informe jurídica final que ha d’elaborar l’Assessoria Jurídica d’aquest 
Departament, aquesta Assessoria ha fet diverses revisions del text, fruit de les quals ha 
estat la modificació de l’articulat. En particular, i de forma més destacada, la unitat 
promotora ha introduït els següents canvis a proposta de l’Assessoria Jurídica:  

• Reubicació de la regulació de les zones educatives, del Capítol 3 (Programació de 
l’oferta educativa) al Capítol 1 (Disposicions de caràcter general) 

• Revisió de l’article 3 (principis) 
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• Millora de la sistemàtica del Capítol 2 (Òrgans de participació). 
• Revisió del Capítol 3 (Programació de l’oferta educativa). 
• Revisió del Capítol 4 (Procediment d’admissió en el període ordinari), amb una nova 

redacció dels articles  29 (Convocatòria) i 30 (Ordre en l’assignació de vacants). 
• Revisió de la Secció 1 del Capítol 6 (De l’equitat escolar i l’escolarització 

equilibrada).  
  
13. INFORME FINAL DE L’ASSESSORIA JURÍDICA DEL DEPARTAMENT 

S’han acceptat totes les propostes de millora formulades per l’Assessoria Jurídica del 
Departament en el seu informe final, amb excepció de les següents: 

• L’informe proposa eliminar de l’article 20.2.f), sobre les funcions de les oficines 
municipals d’escolarització,  aquest incís: “Aquestes campanyes es duran a terme 
d’acord amb els principis de lleialtat amb relació al conjunt d’aquests centres, 
garantia de veracitat i equanimitat”, perquè és considera que no es propi d’aquests 
oficines dir com s’han de dur a terme les campanyes a què es fa referència en 
l’article. No obstant, la unitat promotora considera necessari  mantenir-lo donat que 
el redactat es fruit de l’acord amb les patronals representatives dels centres 
concertats. Si bé, seguint el criteri general de l’Assessoria jurídica, s’ha eliminat la 
referència interna que es feia a l’article 3.3. del propi Decret. 

• Tot i que es comparteix el criteri de l’Assessoria Jurídica, es rebutja eliminar les 
referències a la LEC que hi ha als apartats g) i h) de l’article 26, donat que aquestes 
referències s’han incorporat al redactat a proposta de les patronals dels centre 
concertats, les quals consideren necessària aquesta referència.  

• Es rebutja revisar la ubicació de l’article 28, sobre l’informe d’impacte sobre la 
segregació escolar i ubicar-lo com una disposició addicional, atès que aquest article 
recull una de les recomanacions del Pacte contra la segregació escolar i es 
considera convenient incorporar-la a l’articulat.  

• A la consideració Onzena es recomana que es valori la conveniència d’incorporar 
la definició de l’alumnat amb necessitats específica de suport educatiu, atès que 
aquesta definició ja està a Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa 
a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, amb més motiu quan no és 
objecte del projecte definir aquest tipus d’alumnat, sinó regular el procediment 
d’admissió. La unitat promotora considera necessari mantenir en l’articulat la 
definició de l’alumnat amb necessitats educatives específiques atès que el concepte 
d’alumnat amb necessitats educatives específiques de tipus socioeconòmiques a 
efectes de la seva admissió i escolarització es diferent al que s’hi dóna a l’esmenta 
Decret 150/2017. Tanmateix, s’ha fet una revisió de la sistemàtica de la referència 
a l’alumnat amb necessitats específica de suport educatiu, i s’ha fet una de nova 
que encaixa millor en l’esmentat Decret 150 i en la sistemàtica de la LEC (article 
81.3). En especial, s’ha fet una nova definició de l’alumnat amb necessitats 
específiques derivades de condicions socioeconòmiques i socioculturals 
desafavorides i s’han substituït les referències a l’alumnat amb necessitat específica 
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de suport educatiu per alumnat amb necessitats educatives específiques. A més, 
cal recordar que el vigent Decret d’admissió inclou, també, una definició de l’aquest 
alumnat.  

Pel que fa a les modificacions introduïdes en el text  a partir de les consideracions de 
l’Assessoria Jurídica se’n destaquen les següents: 

• Modificació del Preàmbul, amb inclusió de la referència  a l’article 159.1 EAC al 
paràgraf segon. També s’ha modificat la sistemàtica de la referència a la Llei 
orgànica 2/2006,  evitant la cita d’articles atesa la modificació d’aquesta Llei que 
s’està tramitant al Parlament espanyol, i a la Llei 12/2009, d’educació.  

• S’han reduït al màxim les referències internes creuades al llarg de l’articulat, deixant 
únicament aquelles que s’han considerat del tot imprescindibles i convenients. 

• S’ha millorat la sistemàtica de la redacció, acceptant les propostes de nova  
redacció, en especial les dels articles 3, 4, 5, 39, 51 a 54, 60, 61, 62 i 64.  

• S’han afegit dos nous apartats a l’article 29, amb aquest redactat: 

• c) Sol·licituds de llocs escolar en grup als efectes del que s’estableix a 
l’article 61. 

• d) Processos de preinscripció per zona educativa, d’acord amb l’article 62.  
Finalment, cal tenir en compte que, com a conseqüència de l’informe de l’AJ s’ha hagut de 
renumerar l’articulat.  

14. ALTRES MOFICACIONS SIGNIFICATIVES A INICIATIVA DE LA UNITAT 
PROMOTORA 

Per iniciativa de la unitat promotora i fruit, especialment,  de la revisió de l’articulat amb les 
patronals representatives dels centres concertats,  s’han introduït alguns canvis al text de 
l’articulat presentat al Consell Tècnic del dia 6 d’octubre, en particular, els següents: 

• S’ha afegit un nou paràgraf al Preàmbul amb aquesta redacció: 

En aquest Pacte, les entitats signants constataren que, pel que fa a la 
suficiència de recursos públics per a la gratuïtat, l'Administració educativa ha 
d'assegurar els recursos públics per a fer efectiva la gratuïtat dels 
ensenyaments obligatoris i dels declarats gratuïts (arts. 50.1 i 199 de la Llei 
d’educació; art. 88.2 de la Llei orgànica d’educació). Amb aquest propòsit es va 
fer un estudi del cost de la plaça escolar. Pel que fa a les activitats o als serveis 
que no tenen caràcter gratuït, però que estan associades a l'escolarització 
(activitats complementàries, servei de menjador escolar, etc.), l'Administració 
educativa ha d'establir els ajuts necessaris per garantir l'accés dels alumnes 
socialment desfavorits, en funció de les seves característiques 
socioeconòmiques (arts. 6.3, 50.3 i 202 de la Llei d’educació). Igualment, 
l'Administració educativa aporta recursos addicionals als centres públics i 
concertats en funció de les necessitats educatives específiques i la tipologia de 
les famílies dels alumnes que atén el centre i en funció de les característiques 
socioeconòmiques de la zona (art. 48de la Llei d’educació).  

• Al Preàmbul s’ha introduït una referència al Decret 150/2017.
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• S’ha afegit un nou apartat a l’article 4 sobre els criteris de delimitació de les zones 
educatives amb aquest redactat: “f) La garantia de pluralitat educativa vetllant 
perquè les zones incloguin oferta pública i privada si existeixen ambdues titularitats 
a la zona”.

• S’ha suprimit la lletra k) de l’article 6 (“En el cas dels centres que per raó de la seva 
ubicació requereixin de l'ús de transport per accedir-hi, les mesures que té previstes 
el centre per garantir a l'alumnat que no disposi de recursos per fer front al servei 
escolar de transport discrecional l'accés al centres sense barreres de tipus 
econòmic”) 

• S’ha afegit un nou apartat 3 a l’article 11, amb aquest redactat. “3) L' òrgan 
competent del Departament en l' àmbit de la gestió dels centres concertats 
participarà en la programació de l'oferta educativa”. 

• S’ha donat un nou redactat a l’apartat 4 de l’article  14, que ha quedat així: “4. Les 
taules locals poden incorporar a les comissions de participació altres agents del 
mon social, cultural i econòmic del municipi. Es promourà la participació de 
representats de centres d’elevada proporció d’alumnat socialment desafavorit”. 

• S’ha modificat l’article 17.1.f) sobre les funcions de les comissions de garantires, 
que ha quedat d’aquesta forma: “e) Assignar lloc escolar a l'alumnat fora del període 
ordinari de preinscripció”. 

• S’ha modificat l’article 19.2 sobre les OME, que ha quedat així. “2. Les oficines 
municipals d'escolarització i els centres educatius són el referent per a l'atenció, la 
informació i l’ orientació a les famílies en relació amb els procediments d'admissió”. 

• S’ha modificat l’article 20.2.c) que ha quedat redactat així: “c) Rebre i tramitar 
sol·licituds d'admissió als centres del municipi integrats en el Servei d'Educació de 
Catalunya”. 

• S’han modificar les lletres a) i b) de l’article 25.2, que queden redactades d’aquesta 
forma: 

a) Fer pública l'oferta abans de l’inici del procés de preinscripció i matrícula. 
b) Fer pública l’oferta a mitjà o llarg termini, per a períodes d'entre 3 i 8 anys.  

• Nova redacció de les lletres g) i h) de l’article 26, que queden així:  

g) Tenir en compte l'oferta de centres públics i privats concertats i la vigència 
dels concerts,  d'acord amb els articles 44.4 i 205.2 de la Llei 12/2009, del 
10 de juliol, d’educació. 
h) Valorar la satisfacció de les necessitats d’escolarització en els termes 
previstos  als articles 44.2 i 205.3 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació. 

• S’ha modificat l’article 28, que queda redactat així: “Les Taules locals de 
planificació, les Comissions de garantires d’admissió i les Oficines municipals 
d’escolarització retran comptes en una comissió del Consell Escolar Territorial, 
respecte el procés de la programació de l’oferta educativa i del procediment 
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d’admissió als centres fent un èmfasi especial en  l’impacte sobre la segregació 
escolar en els casos de creació, supressió i integració de centres públics, o també 
en el cas de creació i supressió de grups en centres existents. Els serveis territorials 
del Departament també elaboraran un informe al respecte, i retran comptes en una 
comissió del Consell Escolar de Catalunya”. 

• S’ha modificat l’article 48.2, que ha quedat així: “2. Quan les sol·licituds d'accés es 
presenten als centres, aquests les han de remetre a les comissions de garanties 
d’admissió perquè aquestes comprovin que les sol·licituds s’inclouen en algun dels 
supòsits previstos a l'article 47 d'aquest Decret i perquè valorin la concurrència de 
necessitats educatives específiques”. 

• S’ha afegit un nou apartat a l’article 54, amb aquest redactat. “6. El Departament  
dota els centres públics i privats concertats dels recursos adients per a l'atenció de 
l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i assigna els recursos 
addicionals com a mesura per afavorir l’escolarització equilibrada de l’alumnat amb 
necessitats educatives específiques, d'acord amb les disponibilitats 
pressupostàries”. 

• S’ha modificat l’article 57.1, que ha quedat redactat d’aquesta forma. “1. 
L'assignació de llocs escolars reservats a l'alumnat amb necessitats educatives 
específiques es fa per resolució motivada del director o la directora dels serveis 
territorials del Departament, a proposta de la respectiva Comissió de Garanties 
d'Admissió i amb caràcter previ a l’escolarització”. 

• Addició d’un nou apartat a l’article 55, amb aquest redactat: “6. El Departament  dota 
els centres públics i privats concertats dels recursos adients per a l'atenció de 
l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i assigna els recursos 
addicionals com a mesura per afavorir l’escolarització equilibrada de l’alumnat amb 
necessitats educatives específiques, d'acord amb les disponibilitats 
pressupostàries”. 

• Addició d’un nou apartat 2 a l’article 63 (abans article 65), amb aquest redactat: “Per 
a l'escolarització equilibrada d'alumnat, el Departament garanteix els ajuts previstos 
en aquest article a l'alumnat amb necessitats educatives específiques assignat als 
centres, en funció de les seves característiques socioeconòmiques,  així com també 
la dotació als centres dels recursos per a l'atenció adequada de les seves 
necessitats educatives”.

• Inclusió d’una nova Disposició transitòria amb aquest redactat: 

Disposició addicional sisena 
Aplicació progressiva de les previsions de la Secció 4a del Capítol 6è 

Les previsions de la Secció 4a del Capítol 6è s'aplicaran progressivament en 
funció dels ajuts econòmics establerts d’acord amb l’article 63 i dels recursos 
públics esmerçats per l’Administració educativa  per garantir l’atenció de 
l’alumnat amb necessitats educatives específiques, d’acord amb els principis 
de suficiència financera. 
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Finalment, la unitat promotora considera necessària la entrada en vigor immediat del 
Decret, ates que la data prevista per la seva aprovació escurça els terminis disponibles per 
aprovar la Resolució de convocatòria del procediment de preinscripció per al curs escolar 
2021-2022. En aquest sentit, posposar l’entrada en vigor als 20 dies de la seva publicació 
al DOGC pot suposar la impossibilitat d’aplicar la nova normativa a l’esmentat procediment 
de preinscripció.  

Finalment, i seguint les observacions formulades pel Gabinet Jurídic de la Generalitat en 
relació amb la DA2, s’ha fet una refosa de les disposicions segona, tercera i quarta.  

El director general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa

  Juan José Falcó i Monserrat - 
2020.12.03 14:26:39 +01'00'
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ANNEX I. DOCUMENT DE VALORACIÓ DE LES AL·LEGACIONS DE LA FEDERACIÓ 
D’ASSOCIACIONS DE PARES I MARES D’ESCOLES LLIURES DE 
CATALUNYA. 

1. A l’Article 1 s’accepta ampliar l’objecte del Decret al Batxillerat, però no als cicles 
formatius de grau mitjà i grau superior perquè les condicions d’accés es regulen en la 
normativa bàsica específica.  

2. A l’article 2.1 no s’accepta afegir al final “garantint a tot l’alumnat un lloc escolar gratuït 
en aquests centres tot harmonitzant-lo amb els drets individuals de l’alumnat i llurs famílies 
i tenint en compte l’oferta existent de centres públics i centres privats concertats”. Tal i 
com està redactat ja queda clar que es garanteix un lloc escolar gratuït i de qualitat a tot 
l’alumnat.  

3. A l’Article 3.2 es proposa eliminar aquesta previsió, perquè a l’apartat 1 del mateix article 
ja es disposa que  no es pot establir cap mena de discriminació en l’accés i perquè ha de 
ser la normativa reguladora de l’accés al Servei d’Educació la que determinarà els requisits 
d’accés al concert, no en la del Decret d’admissió. S’accepta parcialment l’esmena i es 
substitueix el redactat de l’article 3.2 per aquest nou: “Els centres garanteixen el 
compliment del principi de coeducació per mitjà de l'escolarització  mixta”. 

4. A l’article 3.3, la previsió “Aquest principi impedeix als centres integrats en el Servei 
d'Educació de Catalunya dur a terme pràctiques competitives en relació amb els altres 
centres de la zona respectiva amb la finalitat de captar alumnat” s’ha decidit eliminar.  

5. A l’article 3.6 afegir, al final “Aquesta gratuïtat està vinculada a que l’Administració financi 
la plaça escolar garantint la seva gratuïtat”. Aquesta previsió es pot considerar que 
s’accepta mitjançant el nou redactat de l’article 3.7 que estableix el següent: “El 
finançament del Servei d’Educació de Catalunya, tant dels centres públics com dels centres 
privats concertats que imparteixen ensenyaments que són objecte de concert educatiu, 
s’ha de regir per criteris de suficiència. Aquesta suficiència financera garanteix la gratuïtat 
de l’escolarització dels ensenyaments obligatoris i dels declarats gratuïts, a través de la 
dotació dels recursos econòmics necessaris dels centres que presten el Servei d’Educació 
de Catalunya”.   

6. A l’article 3. Afegir un punt, que digui: “10. Correspon al Govern determinar els criteris 
de programació i el procediment, que ha d’establir la participació i la consulta dels ens 
locals, dels sectors educatius i dels titulars dels centres concertats, i, si escau, dels sectors 
productius.” No s’accepta. 

7. A l’article 4.1, lletra i: Les mesures han d’anar en funció dels ajuts que rebi el centre del 
Departament per facilitar la gratuïtat de les activitats i serveis. Al final, cal afegir “conforme 
a l’art. 64.3 d’aquest decret”. Això s’ha incorporat a la lletra j) del nou redactat.  

8. A l’article 4.1, lletra k: Nou redactat: “Les mesures, suports i ajuts de personal i econòmics 
que rep de l’Administració per l’atenció educativa de l’alumnat en el marc d’un sistema 
inclusiu”. Això s’ha incorporat a la lletra l) del nou redactat.  

9. A l’article 4.1, lletra j: Desprès de ‘mesures i suports per a l’atenció educativa’ afegir 
“rebudes de l’Administració educativa”. Això s’ha incorporat a la lletra l) del nou redactat.  
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10. Al final de l’article 4.4, afegir “Aquestes Oficines informaran les famílies d’acord amb 
els principis de lleialtat en relació al conjunt de centres del Servei d’Educació de Catalunya, 
garantia de veracitat i equanimitat, tal i com s’explicita a l’art. 2.3 d’aquest Decret. En tot 
cas, la principal font d’informació es la pròpia escola i a ella seran adreçats els interessats.” 
Entenen que cal eradicar les pràctiques de determinades OME, que no sempre fan un bon 
ús de la informació de les escoles. No s’accepta.  

11. Eliminar l’article 7.1 perquè la previsió ja resta recollida a l’article 4.4. Es considera 
necessari mantenir el redactat i no s’elimina.  

12. Article 8. Es manté el seu redactat i, per tant, no s’accepten les consideracions 
plantejades. De fet a l’article 14 estableix que es constituiran les comissions de participació 
en tots aquells municipis que s’hagin constituït taules locals de planificació. En aquestes 
comissions estaran representats, entre d’altres, les titularitats dels centres concertats.  

13. A l’article 9 incorporar representants dels centres concertats en aquestes taules locals, 
per exemple, d’acord amb la proporció de presència al municipi. No s’accepta i es remet a 
l’article 14 del projecte de decret que ja estableix que les comissions de participació tindran 
representativitat els centres concertats.  

14. A l’article 13.1 es planteja eliminar totes aquelles funcions que no estiguin previstes a 
la LEC (art. 46.2). No s’accepta perquè l’article 46.2.c) preveu que l’administració atribueixi 
altres funcions a les comissions de garanties.  

15. A l’article 13.1.b). Afegir, al final “I per la dotació dels suficients i adients recursos 
públics. Entenen que no es pot “vetllar per l’escolarització equilibrada de l’alumnat amb 
necessitats educatives específiques entre els centres del mateix municipi” si no és que tots 
ells tenen accés als mateixos recursos, tant públics com concertats. No s’accepta. De fet, 
l’article 3.7 de la darrera versió del projecte de decret ja estableix que el finançament del 
Servei d’Educació de Catalunya, tant dels centres públics com dels privats concertats, s’ha 
de regir per criteris de suficiència.  

16. A l’article 13.1.f. Treure el final de la frase a partir de “sempre que no estigui prèviament 
escolaritzat,....” “ fins “ en el mateix centre”. No s’accepta eliminar aquesta frase.  

17. A l’article 14.2.e) es proposa el següent redactat: “Dues persones en representació dels 
pares i mares designats pels consells escolars, l'àmbit d'actuació de la comissió de 
garanties d'admissió, l'una d'un centre públic i l'altra d'un centre privat concertat, a proposta 
de les federacions i associacions respectives”. S’accepta la proposta.  

18. A l’article 14.4, en el nou redactat el 13.4 s’introdueix al final del redactat “així com de 
les deliberacions”. 

19. L’article 15 s’ha redactat de nou. L’article 15 s’ha convertit en l’article 14 i 15 del nou 
redactat del decret. Per tant, s’ha acceptat canviar la redacció d’aquest article.  

20. A l’article 16.2 es manté el redactat del text.  

21. A l’article 17 no es suprimeix les funcions no previstes a la LEC perquè la LEC permet 
que l’administració assigni altres funcions. 
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22. A l’article 17.2.c es manté el redactat. 

23. Es suprimeix l’article 17.2.e).  

24. A l’article 17.2.f., s’afegeix “Aquestes campanyes es duran a terme d’acord amb els 
principis de lleialtat en relació al conjunt de centres del Servei d’Educació de Catalunya, 
garantia de veracitat i equanimitat, tal i com s’explicita a l’art. 2.3 d’aquest Decret”. 

25. A l’article 18 se suprimeix l’incís “intervenció”.  

26. A l’article 21.1 no s’accepta la modificació.  

27. A l’article 21.3 se substitueix “sempre que sigui possible” per “Inclouran centres de 
titularitat pública i privada, com a garantia de pluralitat educativa, sempre que existeixi la 
presència d’ambdues titularitats a la zona.” La resta de l’article es manté igual. 

28. A l’article 22: 

a) Apartat 1. No s’accepta la modificació.  

b) Apartat 2. No s’accepta la modificació.  

c) Apartat 3. No s’accepta la modificació.  

d) Apartat 5. Concretar que es refereix als centres públics. No s’accepta. 

e) Apartat 6.És propi del Decret de Concerts Educatius. S’accepta i s’elimina.  

29. A l’article 23. No s’accepten les modificacions plantejades.  

30. A l’article 23.4, la planificació no pot tenir només com a criteri la distribució d’alumnat 
amb necessitats específiques. Ha de contemplar també l’alumnat amb necessitats 
educatives especials perquè aquest exigeix un desplegament de recursos molt important 
per part del centre, recursos que habitualment no són proveïts per l’Administració. 
S’accepta aquesta consideració.  

31. A l’article 24.a) Nou redactat: “El nombre de grups en funcionament en els centres 
públics i el nombre de grups en funcionament o autoritzats en els privats concertats i els 
llocs vacants.”. S’accepta aquest nou redactat.  

32. A l’article 24.i. Nou redactat: “L’estabilitat de l’oferta de la zona”. També s’accepta 
aquesta modificació.  

33. A l’article 24.j, la previsió de la disponibilitat pressupostària pot significar deixar 
d’escolaritzar l’alumnat? Serà un criteri per decidir que van a la pública en lloc de la 
concertada quan sabem que el cost de la pública és més alt? Cal ser curosos amb aquesta 
previsió, que limita molt les mesures d’actuació. S’accepta i s’elimina la lletra j) de l’article 
24.  

34. A l’article 26, no es preveu fer cap canvi.  
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35. A l’article 27 es manté l’apartat 5. e).  

36. A l’article 28.3, s’accepta la consideració feta i es canvia el redactat de l’apartat 3 per 
no diferència entre centres públics i privats concertats.  

37. A l’article 31.3. es manté el redactat. L’article 49 de la LEC en cap cas obliga a la 
presentació de la sol·licitud en el centre.  

38. A l’article 32.2 s’afegeix que les sol·licituds es puguin presenta en el centres quan ja no 
es puguin incloure en el procediment i siguin anteriors a l’inici del nou curs.  

39. L’article 39.2 s’ha redactat finalment d’aquesta manera: “L’assignació de lloc escolar es 
farà en el marc de les vacants disponibles, prenent en consideració les preferències de les 
famílies, la proximitat del domicili i el criteri de distribució equilibrada d’alumnat.  

40. A l’article 45.1 no es contempla afegir cap de les aportacions realitzades.  

41. A l’article 46 s’accepta les consideracions presentades i es té en compte que si hi ha 
vacants el centre admeti l’alumne sempre que la comissió de garanties acrediti que es 
compleix amb els requisits.  

42. A l’article 47 s’accepta el mateix que amb l’article 46.   

43. A l’article 48 no s’accepta cap de les consideracions presentades.  

44. L’article 51.2 ha quedat redactat finalment de la següent manera: “Excepcionalment, es 
pot fer l’escolarització d’un alumne en un centre d’educació especial en els supòsits 
previstos i amb els requeriments fixats per la normativa vigent”.  

45. A l’article 52 no s’accepta afegir un nou apartat.  

46. A l’article 53.5 es fan una sèrie d’apreciacions sense concretar cap modificació al 
respecte. En qualsevol cas, aquest Decret i el procediment d’admissió tindrà en 
consideració el Decret 150/2017 d’atenció a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu 
inclusiu.  

47. La consideració sobre l’article 54.2 tampoc s’accepta.  

48. La consideració en relació amb la previsió establerta a l’article 54.3 no s’accepta.  

49. A l’article 57.2, no es preveu incorporar les consideracions fetes en aquest escrit 
d’al·legacions.  

50. A l’article 56.3.d. s’accepta el nou redactat que queda així; “d) Les necessitats específiques 
de l'alumnat i els recursos finançats amb fons públics de què disposa el centre per atendre-
les.” 

51. A l’article 56.3.g. No s’accepta la consideració.

52. A l’article 56.4 la consideració feta no s’accepta.  
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53. A l’article 56.6 s’accepta considerar la manifestació de les famílies i el perfil específic de 
l’alumne.  

54. A l’article 59, es considera que el redactat ja respon a la proposta, en el sentit que e refereix  
centes amb una elevada proporció d’alumnat amb necessitats educatives específiques. 
S’accepta modificar la rúbrica de l’article, substituint “tancament” per “limitació”.  

55. A l’article 60, els centres concertats de l’entorn poden estar en la mateixa situació i ser 
exclosos d’aquest supòsit per no poder ser identificat com a “centre d’alta complexitat”. 
S’elimina aquest precepte atès que es considera que la situació que es preveu ja està 
regulada  l’article 57.

56. Les consideracions fetes sobre l’article 62 del decret no s’accepten.  

57. A l’article 64 tampoc s’accepta cap de les consideracions.  

58. A l’article 65.3, no s’accepta el canvi proposat. 

59. A l’article 67 no s’accepta la proposta d’eliminar l’incís “i les pràctiques informatives 
esbiaixades tendents a la selecció de l’alumnat”. 

60. A la DA 1. A la rúbrica, s’accepta afegir “públiques”. 

61. Es suprimeix la DA segona i s’incorpora a l’articulat. 

62. Es suprimeix la disposició final primera. 

63. A l’annex 1 es fan unes apreciacions sense modificacions concretes. Es manté l’annex 
amb les puntuacions establertes.  
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ANNEX 2. DOCUMENT DE VALORACIÓ DE LES AL·LEGACIONS D’AGRUPACIÓ 
ESCOLAR CATALANA, ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL SERVEIS EDUCATIUS DE 
CATALUNYA, CONFEDERACIÓ DE CENTRES AUTÒNOMS D’ENSENYAMENT DE 
CATALUNYA, FEDERACIÓ CATALANA DE CENTRES D’ENSENYAMENTS I 
FUNDACIÓ ESCOLA CRISTIANA DE CATALUNYA. 

1. A l’Article 1 s’accepta ampliar l’objecte del Decret al Batxillerat però no als cicles 
formatius de grau mitjà i grau superior perquè les condicions d’accés es regulen en la 
normativa bàsica específica. 

2. A l’article 2.1 s’accepta afegir al final “garantint a tot l’alumnat un lloc escolar gratuït en 
aquests centres tot harmonitzant-lo amb els drets individuals de l’alumnat i llurs famílies. 
No s’accepta afegir l’expressió “tenint en compte l’oferta existent de centres públics i 
centres privats concertats”, atès que aquesta referència està incorporada a la lletra b) de 
l’article 24.  

3. A l’Article 3.2 es proposa eliminar aquesta previsió; S’accepta parcialment i es substitueix 
el redactat per aquet nou: “Els centres garanteixen el compliment del principi de coeducació 
per mitjà de l'escolarització  mixta”.   

4. A l’article 3.3, es considera que aquesta previsió impedeix als centres integrats en el 
Servei d'Educació de Catalunya dur a terme pràctiques competitives en relació amb els 
altres centres de la zona respectiva amb la finalitat de captar alumnat”. S’ha decidit eliminar 
aquest precepte. 

5. A l’article 3.6 afegir, al final “Aquesta gratuïtat està vinculada a que l’Administració financi 
la plaça escolar garantint la seva gratuïtat”. Aquesta previsió es pot considerar que 
s’accepta mitjançant el nou redactat de l’article 3.7 que estableix el següent: “El 
finançament del Servei d’Educació de Catalunya, tant dels centres públics com dels centres 
privats concertats que imparteixen ensenyaments que són objecte de concert educatiu, 
s’ha de regir per criteris de suficiència. Aquesta suficiència financera garanteix la gratuïtat 
de l’escolarització dels ensenyaments obligatoris i dels declarats gratuïts, a través de la 
dotació dels recursos econòmics necessaris dels centres que presten el Servei d’Educació 
de Catalunya”.   

6. A l’article 3. Afegir un punt, que digui: “10. Correspon al Govern determinar els criteris 
de programació i el procediment, que ha d’establir la participació i la consulta dels ens 
locals, dels sectors educatius i dels titulars dels centres concertats, i, si escau, dels sectors 
productius.”No s’accepta. 

7. A l’article 4.1, lletra i: Les mesures han d’anar en funció dels ajuts que rebi el centre del 
Departament per facilitar la gratuïtat de les activitats i serveis. Al final, cal afegir “conforme 
a l’art. 64.3 d’aquest decret”. Això s’ha incorporat a la lletra j) del nou redactat.  

A l’article 4.1, lletra k: Nou redactat: “Les mesures, suports i ajuts de personal i econòmics 
que rep de l’Administració per l’atenció educativa de l’alumnat en el marc d’un sistema 
inclusiu”. Això s’ha incorporat a la lletra l) del nou redactat.  
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8. A l’article 4.1, lletra j: Desprès de ‘mesures i suports per a l’atenció educativa’ afegir 
“rebudes de l’Administració educativa”. Això s’ha incorporat a la lletra l) del nou redactat.  

9. A l’article 4.1, lletra i, els centres hauran d’informar de “les quotes d'inscripció a les 
associacions de mares i pares d'alumnes o d'altres associacions, si n'hi han”. S’ha 
incorporat a la lletra m) del nou redactat.   

10. Al final de l’article 4.4, afegir “Aquestes Oficines informaran les famílies d’acord amb 
els principis de lleialtat en relació al conjunt de centres del Servei d’Educació de Catalunya, 
garantia de veracitat i equanimitat, tal i com s’explicita a l’art. 2.3 d’aquest Decret. En tot 
cas, la principal font d’informació es la pròpia escola i a ella seran adreçats els interessats.” 
Entenen que cal eradicar les pràctiques de determinades OME, que no sempre fan un bon 
ús de la informació de les escoles. No s’accepta.  

11. Eliminar l’article 7.1 perquè la previsió ja resta recollida a l’article 4.4. Es considera 
necessari mantenir el redactat i no s’elimina.  

12. Article 8. Es manté el seu redactat i, per tant, no s’accepten les consideracions 
plantejades. De fet a l’article 14 estableix que es constituiran les comissions de participació 
en tots aquells municipis que s’hagin constituït taules locals de planificació. En aquestes 
comissions estaran representats, entre d’altres, les titularitats dels centres concertats.  

13. A l’article 9 incorporar representants dels centres concertats en aquestes taules locals, 
per exemple, d’acord amb la proporció de presència al municipi. No s’accepta i es remet a 
l’article 14 del projecte de decret que ja estableix que les comissions de participació tindran 
representativitat els centres concertats.  

14. A l’article 13.1 es planteja eliminar totes aquelles funcions que no estiguin previstes a 
la LEC (art. 46.2). No s’accepta perquè l’article 46.2.c) preveu que l’administració atribueixi 
altres funcions a les comissions de garanties.  

15. A l’article 13.1.b). Afegir, al final “I per la dotació dels suficients i adients recursos 
públics. Entenen que no es pot “vetllar per l’escolarització equilibrada de l’alumnat amb 
necessitats educatives específiques entre els centres del mateix municipi” si no és que tots 
ells tenen accés als mateixos recursos, tant públics com concertats. No s’accepta. De fet, 
l’article 3.7 de la darrera versió del projecte de decret ja estableix que el finançament del 
Servei d’Educació de Catalunya, tant dels centres públics com dels privats concertats, s’ha 
de regir per criteris de suficiència.  

16. A l’article 13.1.f. Treure el final de la frase a partir de “sempre que no estigui prèviament 
escolaritzat,....” “ fins “ en el mateix centre”. No s’accepta eliminar aquesta frase.  

17. A l’article 14.4, en el nou redactat a l’article 13.4 s’introdueix al final del redactat “així 
com de les deliberacions”. 

18. L’article 15 s’ha redactat de nou. L’article 15 s’ha convertit en l’article 14 i 15 del nou 
redactat del decret. Per tant, s’ha acceptat canviar la redacció d’aquest article.  

19. A l’article 16.2 es manté el redactat del text.  
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20. A l’article 17 no es suprimeix les funcions no previstes a la LEC perquè la LEC permet 
que l’administració assigni altres funcions. 

21. A l’article 17.2.c es manté el redactat. 

22. Es suprimeix l’article 17.2.e).  

23. A l’article 17.2.f., s’afegeix “Aquestes campanyes es duran a terme d’acord amb els 
principis de lleialtat en relació al conjunt de centres del Servei d’Educació de Catalunya, 
garantia de veracitat i equanimitat, tal i com s’explicita a l’art. 2.3 d’aquest Decret”. 

24. A l’article 18 se suprimeix l’incís “intervenció”.  

25. A l’article 21.1 no s’accepta la modificació.  

26. A l’article 21.3 se substitueix “sempre que sigui possible” per “Inclouran centres de 
titularitat pública i privada, com a garantia de pluralitat educativa, sempre que existeixi la 
presència d’ambdues titularitats a la zona.” La resta de l’article es manté igual. 

27. A l’article 22: 

a) Apartat 1. No s’accepta la modificació.  

b) Apartat 2. No s’accepta la modificació.  

c) Apartat 3. S’accepta l’esmena  s’elimina aquest apartat.  

d) Apartat 5. Concretar que es refereix als centres públics. No s’accepta. 

e) Apartat 6.És propi del Decret de Concerts Educatius. S’accepta i s’elimina.  

28. A l’article 23. No s’accepten les modificacions plantejades.  

29. A l’article 23.4, la planificació no pot tenir només com a criteri la distribució d’alumnat 
amb necessitats específiques. Ha de contemplar també l’alumnat amb necessitats 
educatives especials perquè aquest exigeix un desplegament de recursos molt important 
per part del centre, recursos que habitualment no són proveïts per l’Administració. 
S’accepta aquesta consideració.  

30. A l’article 24.a) Nou redactat: “El nombre de grups en funcionament en els centres 
públics i el nombre de grups en funcionament o autoritzats en els privats concertats i els 
llocs vacants.”. S’accepta aquest nou redactat.  

31. A l’article 24.i. Nou redactat: “L’estabilitat de l’oferta de la zona”. També s’accepta 
aquesta modificació.  

32. A l’article 24.j, la previsió de la disponibilitat pressupostària pot significar deixar 
d’escolaritzar l’alumnat? Serà un criteri per decidir que van a la pública en lloc de la 
concertada quan sabem que el cost de la pública és més alt? Cal ser curosos amb aquesta 
previsió, que limita molt les mesures d’actuació. S’accepta i s’elimina la lletra j) de l’article 
24.  
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33. A l’article 26, no es preveu fer cap canvi.  

34. A l’article 27 es manté l’apartat 5. e).  

35. A l’article 28.3, s’accepta la consideració feta i es canvia el redactat de l’apartat 3 per 
no diferència entre centres públics i privats concertats.  

36. A l’article 31.3. es manté el redactat. L’article 49 de la LEC en cap cas obliga a la 
presentació de la sol·licitud en el centre.  

37. A l’article 32.2 s’afegeix que les sol·licituds es puguin presenta en el centres quan ja no 
es puguin incloure en el procediment i siguin anteriors a l’inici del nou curs.  

38. L’article 39.2 s’ha redactat finalment d’aquesta manera: “L’assignació de lloc escolar es 
farà en el marc de les vacants disponibles, prenent en consideració les preferències de les 
famílies, la proximitat del domicili i el criteri de distribució equilibrada d’alumnat.  

39. A l’article 45.1 no es contempla afegir cap de les aportacions realitzades.  

40. A l’article 46 s’accepta les consideracions presentades i es té en compte que si hi ha 
vacants el centre admeti l’alumne sempre que la comissió de garanties acrediti que es 
compleix amb els requisits.  

41. A l’article 47 s’accepta el mateix que amb l’article 46.   

42. A l’article 48 no s’accepta cap de les consideracions presentades.  

43. L’article 51.2 ha quedat redactat finalment de la següent manera: “Excepcionalment, es 
pot fer l’escolarització d’un alumne en un centre d’educació especial en els supòsits 
previstos i amb els requeriments fixats per la normativa vigent”.  

44. A l’article 52 no s’accepta afegir un nou apartat.  

45. A l’article 53.5 es fan una sèrie d’apreciacions sense concretar cap modificació al 
respecte. En qualsevol cas, aquest Decret i el procediment d’admissió tindrà en 
consideració el Decret 150/2017 d’atenció a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu 
inclusiu.  

46. La consideració sobre l’article 54.2 tampoc s’accepta.  

47. La consideració en relació amb la previsió establerta a l’article 54.3 no s’accepta.  

48. A l’article 57.2, no es preveu incorporar les consideracions fetes en aquest escrit 
d’al·legacions.  

49. A l’article 56.3.d. s’accepta el nou redactat que queda així; “d) Les necessitats específiques 
de l'alumnat i els recursos finançats amb fons públics de què disposa el centre per atendre-
les.” 

50. A l’article 56.3.g. No s’accepta la consideració.
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51. A l’article 56.4 la consideració feta no s’accepta.  

52. A l’article 56.6 s’accepta considerar la manifestació de les famílies i el perfil específic de 
l’alumne.  

53. A l’article 59, es considera que el redactat respon al sentit de l’esmena ja que la mesura 
prevista es refereix a centres amb elevada concentració d’alumnat amb necessitats 
educatives específiques. S’accepta la proposta de modificar la rúbric del precepte, i es 
substitueix l’expressió “tancament” per “limitació”.  

54. A l’article 60, els centres concertats de l’entorn poden estar en la mateixa situació i ser 
exclosos d’aquest supòsit per no poder ser identificat com a “centre d’alta complexitat”. 
S’elimina aquest precepte.  

55. Les consideracions fetes sobre l’article 62 del decret no s’accepten.  

56. A l’article 64. No s’accepten les consideracions. S’entén que el redactat deixa prou clara 
la responsabilitat de les administracions en relació amb el la promoció de les activitats i els 
serveis escolars. No es considera adequat excloure la possibilitat d’ajuts directes a l’alumnat. 

57. A l’article 65.3, no s’accepta el canvi proposat. 

58. A l’article 67 no s’accepta la proposta d’eliminar l’incís “i les pràctiques informatives 
esbiaixades tendents a la selecció de l’alumnat”. 

59. A la DA 1. A la rúbrica, s’accepta afegir “públiques”. 

60. S’elimina la DA1 

61. S’elimina la DF1. 

62. A l’annex 1 es fan unes apreciacions sense modificacions concretes. Es manté l’annex 
amb les puntuacions establertes.  
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ANNEX 3. DOCUMENT DE VALORACIÓ DE LES AL·LEGACIONS DE CC.OO. 

1. Pel que fa a esmentar en la introducció el paper que fan els Consells Escolars Territorials 
i Municipals us informem que no s’accepta aquesta esmena per entendre que en el 
preàmbul no cal fer aquesta menció.  

2. Afegir a l’article 3.1 com a causa de discriminació a evitar “les socioeconòmiques”, es 
considera adequat introduir-la en el text i, per tant, s’accepta la proposta.  

3. Per error l’article 8.4 és en realitat el 8.3. 

4. S’accepta afegir a l’article 11.3 el següent fragment: “que les actes amb els acords de 
les Taules locals de planificació així com les decisions de la inspecció educativa quan no 
hi hagi taules locals seran públiques en el web dels SS.TT. en el moment del procés 
d’admissió”.

5. A l’article 12.3 no s’accepta afegir el text proposat.  

6. Afegir la paraula “preferentment” en l’article 14.2.h no s’accepta perquè es considera que 
no cal afegir el preferentment quan s’està dient que seran membres de consells escolars 
de centres de l’àmbit d’actuació de la comissió de garanties d’admissió.  

7. A l’article 15.3 no es preveu incorporar la proposta d’afegir que els sindicats més 
representatius puguin proposa representants a la Subcomissió de Participació i consulta.  

8. Quant a afegir a l’article 24.i “que perjudiqui l’escolarització equilibrada de l’alumnat”
s’accepta la proposta.  

9. D’acord amb la voluntat de modernitzar les administracions amb els ciutadans mitjançant 
l’administració electrònica per ser més eficaç i eficient la interacció es considera adient 
mantenir el redactat de l’article 31.3 i no acceptar la proposta plantejada. En qualsevol cas, 
el procediment d’admissió i preinscripció sempre garantirà la possibilitat que les famílies 
presentin la sol·licitud d’admissió a través de l’OME o qualsevol centre.  

10. Pel que fa a afegir un nou apartat a l’article 36.1 que faci referència a les “situacions
relacionades amb actes de violència de gènere o d’assetjament escolar”, no s’accepta. Els 
criteris prioritaris són els que marca l’article 47.1 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, 
d’educació.  

11. Quan a afegir el següent apartat a l’article 48.4 “S’informarà d’aquests increments de 
ràtios a les organitzacions signants del Pacte contra la Segregació Escolar i al Consell 
Escolar Municipal i Territorial”, no s’accepta. 

12. Finalment, pel que fa a afegir un article previ a l’article 57 amb el següent redactat “De 
totes les mesures específiques per a l’equitat escolar i la cohesió social s’informarà 
puntualment a les organitzacions signants del Pacte contra la Segregació Escolar” tampoc 
s’accepta.   
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ANNEX 4. DOCUMENT DE VALORACIÓ DE LES AL·LEGACIONS DE LA FAPAC.  

1. A l’article 3.2 es manté el redactat i no s’accepta la solució plantejada per la FAPAC. La 
voluntat de l’administració educativa es garantir el compliment del principi de coeducació 
per mitjà de l’escolarització mixta i així s’exposa en el redactat d’aquest article.  

2. A l’article 3.3. la FAPAC considera que aquest apartat està buit de contingut però sense 
proposar cap canvi de redactat. Es decideix mantenir el redactat d’aquest apartat.  

3. A l’article 3.6 la FAPAC fa una sèrie de consideracions però sense concreta cap canvi 
en el redactat, per la qual cosa es decideix mantenir el redactat.  

4. A l’article 3.8 la FAPAC considera que s’hauria de contemplar la participació de les 
famílies de centres en la programació de l’oferta educativa i en el procediment d’admissió 
mitjançant les taules locals de planificació educativa. Aquesta previsió està prevista en 
l’article 3.9 i en l’article 14.  

5. A l’article 4.1 es proposa: 
 - Es proposa eliminar la lletra i). No s’accepta. 

- La lletra j) s’ha eliminat i, per tant, les consideracions fetes per la FAPAC s’han 
tingut en compte. (continua en el redactat com a lletra k i diem que l’eliminem)     
- La lletra k) es manté en el redactat. 
- S’accepta el canvi proposat en la lletra m) que queda redactat de la següent 
manera: “n)Les aportacions econòmiques voluntàries a fundacions en el cas dels 
centres concertats”. 

6. S’accepta modificar l’article 4.2 per fer més entenedor el redactat que queda així: “2. Els 
centres s’han d’abstenir de fer cap mena de difusió (ni activa ni a petició de tercers) 
d’informacions que puguin tenir efectes negatius en la lluita contra la segregació escolar, 
d’acord amb les directrius que a aquests efectes faciliti el Departament. En tot cas, es 
considera informació que pot afavorir la segregació escolar la relativa als resultats de les 
proves d’avaluació desagregades per centre, les necessitats específiques de suport 
educatiu, la nacionalitat de l’alumnat, la composició social del centre, la demanda de places 
i les beques i ajuts”.  

7. L’article 4.3 s’ha eliminat del redactat.  

8. A l’article 5.2 no s’estableix l’obligació de que la jornada de portes obertes es dugui a 
terme de forma conjunta i col·laborativa i es manté el redactat.  



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Educació  
Direcció General d’Atenció a la  
Família i Comunitat Educativa 

          

34

9. S’accepta la proposta de la FAPAC pel que fa l’article 8.2.a) i es modifica el redactat per 
parlar de la programació de tota l’oferta en els centres del Servei d’Educació de Catalunya. 
Per tant, s’inclouen els centres concertats tal i com sol·licita la FAPAC.  

10. No s’accepta modificar l’article 9. Les famílies dels centres públics i concertats estaran 
representats en les comissions de participació en la programació de l’oferta educativa, 
d’acord amb l’article 14.3.  

11. S’accepta incorporar com a funció de les comissions de garanties d’admissió la 
possibilitat que els representants puguin sol·licitar la convocatòria de reunió de la CGA 
quan sigui necessària per motius justificats.  

12. A l’article 14.2.e) s’accepta. 

13. A l’article 15.2 s’accepta l’esmena plantejada per la FAPAC.  

14. La FAPAC planteja eliminar com a òrgans de gestió del procediment d’admissió els 
consells escolars dels centres del Servei d’Educació de Catalunya, direccions dels centres 
públics i titulars dels centres concertats. No s’accepta perquè, d’acord amb la llei, formen 
part de la comunitat educativa que participa del procediment d’admissió. 

15. A l’article 21.3 no s’accepta la proposta. S’entén que aquest article està garantint que 
la zona educativa sempre tingui, al menys, un centre públic. Així cap zona educativa pot no 
tenir centres públics.  

16. A l’article 22.2.a) no es concreta cap proposta concreta. La FAPAC posa en 
coneixement el seu parer sobre la compatibilitat de l’elecció de centre amb l’heterogeneïtat 
social.  

17. A l’article 22.2.b) no s’accepta la modificació proposada i es manté el redactat sense 
afegir la paraula “públics”. S’entén que la suficiència de l’oferta de llocs escolars per atendre 
les necessitats d’escolarització engloba els centres del Servei d’Educació de Catalunya, 
tant els centres públics com els concertats.  

18. L’apartat 3 de l’article 22 s’ha eliminat, per tant, queda recollida l’observació plantejada 
per la FAPAC. 

19. S’accepta que l’apartat 4 de l’article 22 sigui part de l’apartat 1 de l’article 22 com 
proposa la FAPAC.  

20. S’accepta eliminar l’apartat 6 de l’article 22, així com l’apartat 3 també s’ha decidir 
eliminar.  

21. La FAPAC fa una observació sobre el contingut de l’article 23.1 però sense concreta 
cap modificació. Es manté el redactat de l’apartat 1.  
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22. Es proposa eliminar la llibertat d’elecció de centre de l’apartat 2 de l’article 23. No 
s’accepta, d’acord amb la normativa legal vigent.  

23. No s’accepta la proposta de la FAPAC en relació amb l’article 23.3. S’entén que tant si 
és un centre públic com un centre concertat tots són centres del Servei d’Educació de 
Catalunya i, per tant, no s’ha de fer distincions. 

24. La FAPAC proposa a l’apartat 4 de l’article 23 que no hi hagi un accés diferenciat per 
a l’alumnat amb necessitats educatives específiques de suport educatiu i la resta. No 
s’accepta i es manté el redactat. 

25. No s’accepta la proposta de la FAPAC de l’article 24.c) perquè els centres públics no 
tenen unitats autoritzades. 

26. Tampoc s’accepta la proposta de l’article 24.h) i es manté el redactat.  

27. S’accepta la proposta de l’article 24.j) en el sentit que les mesures per combatre les 
desigualtats de base no depenguin de criteris econòmics.  

28. No s’accepta la proposta de la FAPAC en relació amb l’article 36. S’entén que els criteris 
i l’assignació de plaça està establert per la normativa legal vigent, tant la LOE com la Llei 
d’educació.  

29. No s’accepta la proposta en relació amb l’article 38 de consultar el resultats baremats 
de forma telemàtica.  

30. La proposta de l’article 47 no s’accepta.  

31. S’accepta la proposta de l’article 48. Els increments de ràtio només es poden acordar 
amb posterioritat a l’inici del curs amb les condicions que marca la normativa legal vigent.  

32. A l’article 50 es proposa regular els paràmetres, els indicadors i establir l’obligació de 
ser aplicar per part de les taules locals. No s’accepta.  

33. A l’article 53.5 proposa establir uns paràmetres mínims de què s’entén per necessitats 
educatives específiques i quins seran els indicadors que s’utilitzaran per mesurar-les. No 
s’accepta. Les qüestions referents a necessitats educatives específiques també estan 
regulades en el Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el 
marc d'un sistema educatiu inclusiu. 

34. Es manté l’article 54 i no s’accepta la proposta plantejada per la FAPAC. 

35. La proposta de l’article 56.2 no s’accepta. La regulació sobre el reconeixement de les 
necessitats dels alumnes es regula pel Decret 150/2017.  



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Educació  
Direcció General d’Atenció a la  
Família i Comunitat Educativa 

          

36

36. No s’accepta la proposta de l’article 56.6. En els casos que consideri la inspecció 
educativa i l’equip d’assessorament psicopedagògic podrà determinar una escolarització 
diferent a la petició dels pares o tutors únicament en el cas dels alumnes amb necessitats 
educatives especials. (això no sé si contradiu el que estableix el decret 150/2017??) 

37. A l’article 59 la FAPAC fa una apreciació però sense cap proposta.  

38. Amb l’article 60 passa el mateix. Es fa una apreciació però sense cap proposta 
concreta.  

39. A l’article 61 ja existeix una limitació quan s’estableix literalment, a l’apartat 2, el 
següent: “L’accés d’aquest grup a un centre no pot comportar denegar cap sol·licitud 
d’altres famílies a llocs escolars del nivell per al qual s’hagi creat l’oferta singular”.  

40. No s’accepta la proposta a l’article 62 d’obligar a que els centres concertats formin part 
de la consideració de centre únic. En cas que no sigui possible es sol·licita l’eliminació 
d’aquest precepte. No s’accepta i es manté el redactat actual. Els centres concertats tenen 
titularitat privada pròpia i no es pot obligar per part del Departament, sinó que ha de ser 
mitjançant un acord amb la seva titularitat.  

41. A l’article 65 i 66 fa una apreciació però sense concreta cap proposta.  

42. A l’article 73 proposa un termini per contestar les reclamacions de la família. No 
s’accepta i es manté el redactat com està. De fet, l’administració ja té cura de contestar el 
més aviat possible perquè les famílies no tinguin indefensió en els seus drets. 
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ANNEX 5. DOCUMENT DE VALORACIÓ DE LES AL·LEGACIONS DE UGT FESP-
EDUCACIÓ. 

1. S’accepta la proposta d’afegir a l’article 2 com a finalitat oferir una educació de 
qualitat en tots els ensenyaments. 

2. No s’accepta afegir les AMPAS a l’article 3.6.  

3. S’elimina l’apartat 3 i 6 de l’article 22 i, per tant, s’accepta la modificació 
plantejada per UGT que demana suprimir l’expressió “si s’escau”. 

4. Es proposa canviar el redactat de l’article 23.2 i afegir el següent: “no 
s’incrementarà les unitats ofertades si hi ha vacants suficients en els centres del 
Servei d’Educació de Catalunya”. S’accepta però s’incorpora a l’article 23.3. 

5. S’accepta suprimir el redactat de l’article 24.j.  

6. A l’article 28.3 s’ha inclòs els centres concertats. Per tant, s’accepta la proposta.  

7. La proposta d’afegir un apartat final a l’article 51.1 no s’accepta.  

8. No s’accepta afegir “centres educatius públics i privats concertats” i es manté el 
redactat “centres educatius”.  

9. Es proposa valorar amb més puntuació el criteri del pare, mare, tutor o tutora 
treballadora en el centre. No s’accepta. 
  



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Educació  
Direcció General d’Atenció a la  
Família i Comunitat Educativa 

          

38

ANNEX 6. DOCUMENT DE VALORACIÓ DE LES AL·LEGACIONS DE LA 
FEDERACIÓ D’ENSENYAMENT DE LA UNIÓ SINDICAL OBRERA DE 
CATALUNYA –FEUSOC-. 

Quant a les propostes concretes que plantegeu al text del decret, pel que fa a acotar el 
marge d’adaptació de l’article 8.2.c, us fem avinent que el Decret es considera una norma 
general del procés de planificació escolar i admissió de l’alumnat i, per tant, la concreció 
de l’articulat del decret es podrà fer en les resolucions de preinscripció i matrícula que 
s’aproven cada curs escolar per regular el procediment. Des del Departament, s’entén que 
la regulació més específica i acotada ha d’estar en una resolució per poder reorientar la 
regulació del procediment d’admissió a les necessitats actuals del moment seguint 
evidentment els principis establerts en la normativa de rang superior, entre elles, aquest 
nou Decret que s’està tramitant. D’altra banda, se us fa avinent que amb aquest decret es 
pretén respectar l’ordenament i la jerarquia jurídica per garantir la participació de les 
famílies en igualtat de condicions.  

En relació amb la proposta d’ampliar l’abast de la informació facilitada a les famílies de tota 
l’oferta de tots els centres educatius en comptes de només la del seu municipi com estableix 
l’article 17.2.b, s’accepta i s’entén que el procediment d’admissió ha de garantir la 
informació necessària a les famílies per participar amb totes les condicions.  

Finalment, considereu que és absolutament imprescindible baixa les ràtios, per assegurar 
una major atenció educativa i fomentar l’ocupació i el manteniment dels llocs de treball 
actuals. En aquest sentit, us informem que el nombre d’alumnes es decidirà a les taules de 
planificació seguint la normativa legal vigent de les normes superiors i tenint en compte les 
necessitats de l’alumnat. 
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ANNEX 7. DOCUMENT DE VALORACIÓ DE LES AL·LEGACIONS DE FAPAES. 

Pel que fa a la introducció en el text de l’article 10.2 de “les persones designades per les 
federacions d’associacions de famílies” s’entén que aquesta referència explícita no cal pel 
fet que l’articulat esmenta els diferents sectors de la comunitat educativa. En aquest sentit, 
dins de la comunitat educativa s’entén lògicament la participació dels representants de les 
famílies.  

Quant a la proposta de l’article 14 d’introduir en el text la referència concreta de “una 
persona a proposta de cada federació i associació” i de l’article 15 “dels representants de 
les Federacions de famílies”, no s’accepta el canvi de redactat.  

Finalment, en relació amb fer referència a l’article 53 de les “malalties cròniques complexes” 
per poder considerar l’alumnat amb necessitats educatives especials, us fem avinent que 
hem introduït les malalties sempre que comprometin el seu procés d’aprenentatge o 
dificultin l’èxit escolar, sense precisar que siguin cròniques complexes. 
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ANNEX 8. DOCUMENT DE VALORACIÓ DE LES AL·LEGACIONS DEL COMITÉ 
CATALÀ DE REPRESENTANTS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT (COCARMI). 

1. A l’article 3 s’accepta la proposta. Pel que fa a incorporar una referència al dret a l’escola 
inclusiva de tot l’alumnat està introduït en l’article 51.1 del text del projecte de decret.  

2. S’accepta la proposta de l’article 21. S’introdueix a l’apartat c).  

3. L’apartat 3 de l’article 22 ha estat eliminat.  

4. No s’accepta mencionar alumnes amb pluridiscapacitat i/o amb patologies de salut 
associades entre l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials a l’article 53.  

5. A l’article 63 no s’accepta l’observació plantejada perquè el precepte s’està referint a la 
formació en matèria de lluita contra la segregació escolar.  

6. A l’article 64 s’accepta introduir la proposta i queda de la següent manera: “També es 
promou la participació de l’alumnat amb necessitats educatives especials en les activitats 
complementàries i en el serveis escolars”.  

7. A l’article 65 no s’accepta la proposta de l’apartat 1. Es manté que la provisió d’activitats 
complementàries i serveis escolars està sotmesa als criteris d’accessibilitat econòmica i de 
no-exclusió. El que sí s’accepta es introduir a l’apartat 3 “discapacitat”.   

8. A l’article 66 s’accepta introduir un nou apartat que queda redactat així:  
“c) Els paràmetres d’accessibilitat universal i de participació de tot l’alumnat, inclòs 
l’alumnat amb necessitats educatives especials, en les activitats i serveis organitzades i 
prestades pels centres”.  

9. Es proposa que a l’annex 1 el criteri de prioritat de la discapacitat de l’alumne o alumna 
puntuï més de 10 punts, però no concreta quant de més. En qualsevol cas no s’accepta 
aquesta proposta perquè s’entén que la puntuació és ajustada.  
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ANNEX 9. DOCUMENT DE VALORACIÓ DE LES AL·LEGACIONS DEL COL·LEGI DE 
PEDAGOGS DE CATALUNYA (COPEC).  

1. Després de l’observació feta en l’article 3 apartat 3, aquest apartat ha quedat redactat 
de la següent manera: “3. Els centres estan sotmesos al principi de lleialtat en relació amb 
els altres centres en garantia de la veracitat de la informació que han de rebre les famílies”. 

2. L’observació de l’apartat 6 de l’article 3 s’ha valorat però s’ha decidit mantenir el redactat 
tal i com està.  

3. A l’article 4 es fa una observació però no es proposa cap canvi de redactat.  

4. A les taules locals de planificació es té en compte que hi hagi una participació directa de 
la comunitat educativa i s’eleva a comissió de participació en la programació educativa en 
comptes de la subcomissió de Participació i Consulta. Per tant, aquesta comissió de 
participació estarà participada per la comunitat educativa.  

Les comissions de garanties d’admissió, d’acord amb l’article 46.2, tindran les funcions que 
li atribueixi la comunitat educativa. En qualsevol cas, les comissions de garanties 
d’admissió estan formades pels representants de la comunitat educativa, entre ells, els 
representants de les famílies i dels centres.  

5. Pel que fa a la lluita contra la segregació escolar i l’observació que es fa, us fem avinent 
que el redactat d’aquest decret recull els suggeriments i/o observacions que s’han estudiat 
dins del Pacte contra la Segregació Escolar a Catalunya liderat pel Síndic de Greuges. En 
aquest Pacte hi ha participat un nombre molt elevat d’entitats i institucions relacionades 
amb l’administració educativa que ha consensuat unes conclusions. En aquest sentit, el 
Decret reflecteix el que s’ha tractat en aquest pacte.  

6. A l’annex 1, la puntuació del criteri de prioritat dels germans és de 85 punts. No és una 
errada tipogràfica.   
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ANNEX 10. DOCUMENT DE VALORACIÓ DE LES AL·LEGACIONS DE L’ASSOCIACIÓ 
DE FAMÍLIES EN JOC. 

1. Quant a la reserva de places per a infants no escolaritzats prèviament, no s’accepta. No 
es poden reservar  vacants perquè la llei no ho permet i, a més, no hi ha elements de judici 
suficient per programar adequadament la reserva, en cas que es pogués fer. Es considera 
prioritari l’escolarització a l’educació infantil, tot i no ser un ensenyament obligatori. 

2. Pel que fa a la reducció de ràtio en l’etapa del cicle infantil no obligatori, per a permetre 
disposar de més places a l’etapa obligatòria i així donar cabuda a nous alumnes no 
escolaritzats prèviament, tampoc s’accepta. En aquest sentit, el Decret regula els 
ensenyaments des del segon cicle d’educació infantil fins a l’educació secundària 
obligatòria. I en aquest sentit, la reducció de ràtio s’estableix pels casos taxats en la 
normativa legal vigent i no està previst una reducció de ràtio per a l’educació infantil com 
es planteja en aquestes observacions.  

3. Creació de nous centres públics. Aquesta proposta tampoc s’accepta. Es tracta d’un nou 
decret d’admissió dels alumnes en els centres del Servei d’Educació de Catalunya. En 
aquest sentit, aquesta regulació no regula la creació de més centres públics, sinó que 
regula el procés de preinscripció i matrícula en els ensenyament de segon cicle d’educació 
infantil, educació primària i educació secundària obligatòria en els centres del Servei 
d’Educació de Catalunya. 
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ANNEX 11. DOCUMENT DE VALORACIÓ DE LES AL·LEGACIONS DEL CONSELL 
MUNICIPAL D’EDUCACIÓ DE GIRONA. 

1. No es concreta cap modificació en el text de l’article 59. En aquest sentit, l’article 59 
queda redactat de la següent manera: “Amb l’objectiu de garantir l’escolarització 
equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques que s’incorpora al 
sistema educatiu un cop el curs ja ha començat o per evitar l’escolarització d’aquest 
alumnat en centres que ja en tinguin en una alta concentració, a proposta de la presidència 
de la comissió de garanties d’admissió o de la inspecció d’educació de referència de la 
zona, la direcció dels serveis territorials pot establir per a tots els centres d’una mateixa 
zona educativa o per aquells que tinguin una més altra concentració d’alumnat amb 
necessitats educatives específiques una ràtio màxima d’alumnes per unitat igual a l’alumnat 
matriculat a l’inici de curs”.  

2. No s’accepta treure la referència a batxillerat de l’apartat e). La disposició addicional 
segona regula l’admissió als centres que presten ensenyaments de batxillerat, per la qual 
cosa es manté l’apartat e) de l’annex.  

3. Es proposa de forma genèrica, sense concreta cap modificació o afegir en el redactat 
d’algun precepte, que es concreti el suport financer pel que fa a les administracions en 
diferents mesures (transport escolar, activitats complementàries, etc.). No s’accepta perquè 
no es pot concreta suport específic per activitat perquè cada centre o territori té les seves 
particularitats.  

4. Es proposa reforçar que es garanteixi la plena traçabilitat i transparència en les decisions 
en relació a la programació. Aquesta proposta no concreta cap canvi específic en el text. 
De totes maneres es considera que la taula de planificació, juntament amb la comissió de 
participació i les comissions de garanties d’admissió que apleguen tota la comunitat 
educativa és suficient per garantir que les decisions respectin els fonaments establerts a la 
normativa legal vigent. 
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ANNEX 12. DOCUMENT DE VALORACIÓ DE LES AL·LEGACIONS DE L’ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE MUNICIPIS (ACM). 

1. En relació a l’observació que s’hauria de preveure un òrgan comarcal que dugués a 
terme les funcions de la Taula Local de Planificació educativa i de l’Oficina Municipal 
d’Escolarització en aquelles comarques que no tenen municipis de més de 20.000 
habitants, ja està previst mitjançant l’article 8.4 i 16.1. 

2. Pel que fa a l’observació d’incorporar una disposició que permetés als ens locals crear 
potestativament els seus propis òrgans previstos en el Decret, s’ha de fer avinent que 
l’article 16 del projecte de decret ja ho estableix.  

3. Quant a l’observació que la proposta de decret hauria d’anar acompanyada d’una 
avaluació d’impacte sobre l’administració local del seu articulat, s’ha de dir que la proposta 
de decret ja va acompanyada d’una avaluació de l’impacte en general on s’estableix en 
general tota l’afectació de la proposta.  
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ANNEX 13. DOCUMENT DE VALORACIÓ DE LES AL·LEGACIONS DE L’OFICINA 
ANTIFRAU DE CATALUNYA (OAC).  

1. Pel que fa als conflictes d’interessos i a la integritat: es modifica l’art. 13 per incloure 
l’abstenció en casos de conflictes d’interès. Junt amb la previsió del deure de reserva 
previst per als membres de les comissions i de les OMES, i al previst sobre 
responsabilitat per l'incompliment de les normes sobre admissió d'alumnat, es considera 
suficient. 
  
2. S’han revisat les referències a futures regulacions, modificant els art. 26, 30, 31, 36, 
37, 45, 46, 47, 55 i 72.   

3. Sobre la manca de precisió en relació amb la publicitat de determinades decisions, s’ha 
revisat la previsió de llocs de publicació i s’ha modificat l’art. 22 i 25. Amb referència a 
l’art. 5.1, sobre difusió d’informació del centre, es considera prou concret.  

4. Previsions que podrien semblar excessivament genèriques: s’han modificat, 
incorporant redactats amb més concreció del que s’està regulant,  els art. 25, 26, 30, 37 i 
72.  

No s’han modificat l’art. 23 donat que es considera que amb la lectura de tot l’article 
queda ben definit en què consisteix l’oferta educativa, ni tampoc l’art. 14, ja que no es 
considera discrecional el nomenament d’un funcionari del cos d’inspectors d’educació 
com a president de la comissió de garanties sinó que entra dins les potestats 
organitzatives del Departament en ser tots els inspectors igualment idonis per a fer 
aquesta tasca. 
5. Disposicions la redacció de les quals podria esdevenir confusa, la qual cosa minva la 
necessària seguretat jurídica en l’aplicació de la norma: s’han modificat l’art. 36 i l’annex 
pel que fa a l’al·legació relativa a l’art. 37 

6. Obligacions de custòdia documental: s’han modificat els art. 19 i 20, ampliant el termini 
a 5 anys i especificant que a continuació la documentació podrà ser destruïda. Als efectes 
de determinar el criteri d’avaluació i tria, s’ha aplicat el mateix que està previst per a la 
documentació de preinscripció a les llars d’infants municipals, per analogia. 

7. Sobre la presentació de les sol·licituds d’admissió, s’ha donat una nova redacció a l’art. 
31. Respecte a la redacció de l’art. 33, relatiu a les consultes administratives, donat que 
en aquests moments encara no són possibles algunes de les consultes necessàries, i no 
depèn només d’aquesta Administració poder-ne disposar, es considera adient mantenir el 
redactat actual. 

8. Responsabilitat per frau en les dades al·legades amb la sol·licitud d’admissió: s’ha 
millorat la redacció de l’art. 68. Pel que fa a la consideració que la “conseqüència 
punitiva” de la comissió de falsedat en les dades al·legades hagi d’estar establerta en una 
norma de rang legal, es considera que és d’aplicació en aquest procediment el que 
determina l’art. 69 de la Llei 39/2015, i que el Decret es limita a determinar les 
conseqüències concretes que, per aquest procediment, té la falsedat de les dades 
facilitades.  
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9. Quant al règim de reclamacions i recursos: com s’ha dit en el punt anterior, la previsió 
que es fa en l’art. 72 sobre els tràmits de revisió s’aplica el que determina d’una banda 
l’art. 69 per als casos de falsedat en les dades declarades, i de l’altra art 1.2 de la Llei 
39/2015: ”Reglamentariamente podrán establecerse especialidades del procedimiento 
referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por 
razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recavar”.


