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INFORME DE RETORN CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL PROJE CTE DE 
DECRET DE MODIFICACIÓ DEL DECRET 75/2007, DE 27 DE MARÇ, PEL QUAL 
S’ESTABLEIX EL PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ DE L’ALUMNAT ALS CENTRES 
EN ELS ENSENYAMENTS SUFRAGATS AMB FONS PÚBLICS. 
 
 
Valoració quantitativa de la participació 
 
A efectes de participació ciutadana i consulta pública prèvia d’acord amb l’art. 133 de 
la llei 39/2015, de 2 d’octubre, de procediment administratiu comú, la Direcció General 
d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa ha fet difusió mitjançant el portal 
“Participa.gencat.cat” i la seva pàgina web de la consulta pública prèvia del projecte de 
decret de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el 
procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb 
fons públics, des del dia 31 d’octubre de 2018 i fins el 14 de novembre de 2018. 
 
Durant aquest període, la participació en aquesta consulta prèvia a la tramitació de la 
modificació ha estat d’un total de 38 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” i la pàgina web del Departament d’Ensenyament, s’ha 
informat a tota la ciutadania a través dels mitjans de comunicació. 
 
Valoració qualitativa de la participació 
 
Per part de les entitats i de les ciutadanes i ciutadans participants s’han formulat 
diverses propostes que seguidament es resumeixen: 
 

- Es proposa que la gestió de les sol·licituds de preinscripció es dugui a terme 
sempre des de les oficines municipals d’escolarització. 

- Es mostra desacord amb la l’eliminació dels dos criteris complementaris, 
perquè suprimir el de familiars exalumnes és ometre per complet la valoració 
del grau d’implicació de la família amb el projecte educatiu d’un centre 
directament derivat del dret a elecció  i eliminar el de les malalties cròniques 
significa suprimir una mesura d’acció positiva que afavoreix l’escolarització en 
centres adequats o propers al domicili. 

- Hi ha diverses aportacions que demanen l’eliminació d’altres criteris 
d’ordenació, com el de proximitat o el de família nombrosa. 

- Es demana l’aplicació d’altres criteris per aconseguir la distribució equilibrada 
d’alumnat, com ara tenir en consideració la nota, repartir l’alumnat segons el 
nivell instructiu dels pares o ordenar per la puntuació obtinguda i no per si és la 
primera opció escollida. 

- Es remarca la necessitat que els poders públics assignin als centres acollits als 
concerts els recursos públics suficients per tal d’assegurar una educació de 
qualitat, accessible en condicions d’igualtat per a tot l’alumnat. 

 
Des d’un punt de vista qualitatiu, cal assenyalar que totes les aportacions seran 
valorades en el procés de redacció definitiva de la modificació proposada. Algunes de 
les aportacions manifesten el seu acord i d’altres van més enllà i comenten aspectes 
regulats pel Decret que no són objecte de la proposta de modificació normativa que 
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ens ocupa. Finalment, cal també tenir en compte que algunes de les propostes 
comportarien modificacions en normes de major rang, ja que determinats criteris de 
priorització de les sol·licituds d’admissió als centres educatius (com ara el de 
proximitat o el de família nombrosa/monoparental) són fixats per lleis. 
 
 
El director general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa 
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