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Informe resum  
 

Seguiment de les al·legacions 6/2020 
Projecte de decret de la programació de l’oferta 

educativa i del procediment d’admissió en els 

centres del Servei d’Educació de Catalunya 

 

 

 

  

1. AL·LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA 

El dia 30.01.2020 el Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya va sotmetre 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 el marc de les competències l’ordenament jurídic li atribueix, l’Oficina 

Antifrau de Catalunya (en endavant l’Oficina) va presentar al·legacions en 

aquest tràmit el dia 10.02.2020.  

 

El dia 03.12.2020 la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat 

Educativa va publicar una memòria en relació amb les al·legacions i 

aportacions rebudes. Posteriorment, el Govern de la Generalitat de 

Catalunya va aprovar la norma de referència i la va publicar al DOGC núm. 

8344 del dia 18.02.2021.  

 

En l’escrit d’al·legacions formulàvem 22 recomanacions a les disposicions 

esmentades, 9 de les quals ha estat acollides de manera total i 6 de 

manera parcial. 

Legislació i Assumptes Jurídics 
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A continuació reproduïm, de manera esquemàtica, les matèries respecte 

de les quals vam formular al·legacions, posant-les en relació amb els 

articles del projecte de Decret a què feien referència: 

— Pel que fa al contingut del Projecte de decret en el seu conjunt, 

suggeríem abordar la qüestió relativa a la detecció i gestió dels 

conflictes d’interès, en especial, quant a les comissions de garanties 

d’admissió i als titulars dels òrgans als quals el projecte de norma 

atribueix facultats decisòries.  

— Pel que fa a determinades decisions, suggeríem analitzar si, en comptes 

d’un acte administratiu, en realitat, són la manifestació d’un exercici de 

la potestat reglamentària. En concret fèiem referència als articles 

següents:  

 Article 22: relatiu a la delimitació i actualització de zones 

educatives; 

 Article 27: relatiu a l’adscripció entre centres.  

— Pel que fa a la publicitat de determinades decisions, suggeríem 

reforçar-ne la de les informacions més transcendents a través del Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya, i recordar que la informació 

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

electròniques i els llocs web dels subjectes obligats, d’una manera 

clara, estructurada i en format reutilitzable. En concret fèiem referència 

als articles següents:  

 Article 5.1: relatiu als drets d’informació de l’alumnat i les famílies 

en relació amb el procediment d’admissió, que només indica que 

els centres han de difondre la informació per qualsevol mitjà que 

garanteixi l’accés de les famílies a aquesta informació; 

 Article 22.8: relatiu a la resolució de delimitació i actualització de 

la zona educativa, que només preveu la difusió mitjançant les 

pàgines web dels serveis territorials. 

— Pel que fa a la seguretat jurídica, suggeríem revisar el redactat 

d’algunes disposicions excessivament genèriques i indeterminades. En 

concret fèiem referència als articles següents: 

 Article 72: relatiu a les funcions de les comissions de garanties 

d’admissió, que sembla atribuir-li la instrucció dels procediments 

de revisió; 

 Article 23: que atribueix al Departament en general la facultat de 

determinar anualment l’oferta educativa per cada zona educativa; 

 Article 25: que atribueix al Departament en general la facultat de 

convocar el procediment d’admissió; 
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 Article 26: que atribueix al Departament la possibilitat d’establir 

procediments abreujats d’admissió amb caràcter previ al 

procediment general; 

 Article 30.1: que atribueix al Departament en general la capacitat 

de determinar els centres d’educació secundària on té prioritat per 

ser admès l’alumnat que cursi simultàniament ensenyaments 

reglats de música i dansa i ensenyaments d’educació secundària; 

 Article 30.2: que atribueix al Departament en general la capacitat 

de determinar els requisits que atorguen la condició d’esportista 

d’alt rendiment als efectes de l’admissió prioritària que estableix el 

precepte; 

 Article 37: que fa referència al sorteig públic com a criteri de 

desempat, segons el que estableixi el Departament;  

 Article 14: relatiu a la composició de les comissions de garanties 

d’admissió, que sotmet a un important nivell de discrecionalitat el 

nomenament d’un inspector o una inspectora d’educació.  

— Pel que fa als criteris de priorització i desempat en l’accés, suggeríem 

revisar la redacció, que podria esdevenir confusa, dels preceptes que 

els regulen. En concret fèiem referència als articles següents: 

 Article 36: relatiu al criteri de prioritat, que utilitza una conjunció 

disjuntiva per unir dos conceptes diferents; 

 Article 37: relatiu als criteris de desempat, que fa referència a 

l’ordre fixat pel barem i no té en compte l’existència de 

“subscriteris”. 

— Pel que fa a les obligacions de custodia documental, suggeríem avaluar 

si el termini previst és adequat en relació amb la necessitat de 

preservar la documentació als efectes d’una eventual exigència de 

responsabilitats, així com concretar el còmput del termini. En concret 

fèiem referència als articles següents: 

 Article 19.2: relatiu als centres educatius de titularitat pública; 

 Article 20.2: relatiu als centre educatius de titularitat privada.  

— Pel que fa a la regulació de sol·licituds d’admissió, suggeríem revisar-ne 

l’adequació a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 

administratiu comú, ja que podria entrar-hi en contradicció en diversos 

punts. En concret fèiem referència als articles següents: 

  Article 31.3: relatiu a la presentació i registre de les sol·licituds. 

 Article 33.2: relatiu a la comprovació de dades mitjançant 

consulta interadministrativa.   
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— Pel que fa a la possible responsabilitat per frau en les dades al·legades 

amb la sol·licitud d’admissió, regulada a l’article 68 del projecte de 

Decret, suggeríem concretar algunes de les expressions utilitzades, que 

podrien semblar excessivament genèriques i indeterminades, i valorar si 

aquesta qüestió no hauria d’estar establerta en una norma de rang 

legal.  

— Finalment, pel que fa al règim de reclamacions i recursos suggeríem 

revisar-ne l’adequació a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 

administratiu comú, la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu 

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

informin sobre infraccions del Dret de la Unió, i a la Llei orgànica 

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

dels drets digitals. En concret fèiem referència als articles següents: 

 Article 71: relatiu les reclamacions contra la Comissió de Garanties 

d’Admissió, que sembla fer referència a un procediment 

administratiu específic, que no es configura en la norma.  

 Article 72: relatiu al procediment de revisió per frau, que podria 

entrar en contradicció amb la normativa en matèria de 

procediment administratiu i afectar a la configuració dels canals 

interns de denúncia.  

 

2. GRAU D’ACOLLIDA  

A partir de la norma definitiva publicada al DOGC es pot concloure que les 

al·legacions van tenir el següent grau d’acollida: 

Al·legació (referència a l’article afectat)  S’ha acceptat? 

Detecció i gestió dels Conflicte d’interès (general)  Sí 

Naturalesa jurídica de determinades decisions 

Delimitació de zones educatives (art. 22)  No 

Adscripció entre centres (art. 27)  No 

Publicitat activa de determinades decisions 

Procediment d’admissió (art. 5.1)  Parcialment 

Delimitació de zones educatives (art. 22.8)  Parcialment 

Redactat orientat a reforçar la seguretat jurídica 

Comissions garanties d’admissió: funcions (art. 72)  Sí 

Determinació anual de l’oferta educativa (art. 23)  Sí 

Facultat de convocar procediments d’admissió (art. 25)  No 

Possibilitat d’establir procediments abreujats (art. 26)  Parcialment 

Prioritat ensenyaments de música i dansa (art. 30.1)  Parcialment 

Condició d’esportista d’alt rendiment (art. 30.2)  No 

Criteri de desempat: sorteig públic (art. 37)  Sí 
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Comissions garanties d’admissió: composició (art. 14)  No 

Criteris de priorització i desempat en l’accés 

Criteris de priorització (Article 36)  Sí 

Criteris de desempat (Article 37)  Sí 

Obligacions de custòdia documental 

Centres educatius de titularitat pública (art. 19.2)  Sí 

Centre educatius de titularitat privada (art. 20.2)  Sí 

Regulació de les sol·licituds d’admissió 

Sol·licituds d’admissió: adequació normativa (art. 31.3)  Sí 

Consultes interadministratives (art. 33.2)  No 

Possible responsabilitat per frau en les dades al·legades en la sol·licitud 

Responsabilitat per frau: concreció (art.68)  Parcialment 

Règim de reclamacions i recursos 

Reclamacions contra la Comissió de Garanties (art. 71)  No 

Procediment de revisió per frau (art. 72)  Parcialment 

 
Representació gràfica de l’acollida. Font: elaboració pròpia. 

 

 

Ribes 3  

08013 Barcelona 

T +34 935 545 555 

bustiaoac@antifrau.cat 

www.antifrau.cat  

32%

27%

41%

No

Parcialment

Sí

mailto:bustiaoac@antifrau.cat

