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RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES FIXA LA ZONES EDUCATIVES DELS CENTRES D’EDUCACIÓ 

INFANTIL I PRIMÀRIA DEL SERVEI D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA DE L’ÀMBIT DE LA VAL 

D’ARAN ALS EFECTES DEL PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I ADMISSIÓ D’ALUMNAT  

 

 

Atès l’article 4.1.f) del Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta 

educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya, que 

preveu que les zones educatives són les unitats de referència per a l’aplicació del criteri de 

prioritat de la proximitat del domicili o del lloc de treball al centre educatiu en el procés 

d’admissió. 

 

Atès que d’acord amb l’article 4.3. d) de l’esmentat Decret les zones educatives poden ser 

d’abast Supramunicipal quan estan integrades per diferents municipis. 

 

Atès que, d’acord amb l’article 5.1 de l’esmentat Decret, correspon al director o directora dels 

serveis territorials o la persona titular de la direcció general competent, en el cas de que la 

zona educativa abasti centres de més d’un servei territorial, establir la zona educativa, a 

proposta de les taules locals de planificació educativa.  

 

Atès que s’ha fet el procés de consulta i s’han adoptat els corresponents acords en la taula 

local de planificació educativa mixta de planificació, en ús de la competència que em confereix 

el Decret esmentat,  

 

RESOLC,  

 

Establir a partir del curs 2022/2023 les zones educatives d’educació infantil i primària del 

Servei d’Educació de Catalunya dels municipis i nuclis de població l’àmbit de la Val d’Aran 

d’acord amb el document annex i fer-la pública pels mitjans previstos en la normativa a més de 

fer-ho en la web del Departament d’Educació  

 

Mantenir l’àrea de proximitat mentre no hi hagi modificacions al respecte.  

 

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, els centres concertats, 

podran interposar recurs d’alçada davant la Direcció General d’Atenció a la Família i la 

Comunitat Educativa, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al 

web del Servei Territorial a Lleida, segons el que disposa l’article 76 de la Llei 26/2010, de 3 

d’agost de les administracions públiques de Catalunya i els articles 121 i 122, de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 

El director dels Serveis Territorials d’Educació a Lleida 
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