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Secció I. Disposicions generals
CONSELL DE GOVERN

258 Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s’estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries
per a l’establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018

El règim jurídic dels concerts educatius comprèn l’article 27 de la Constitució espanyola, l’article 36 de l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears, la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació (LODE), i la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació
(LOE), segons la redacció fixada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE).

La LOE, segons la redacció fixada per la LOMCE, estableix, en el capítol IV del títol IV, les directrius bàsiques que afecten el règim de
concerts educatius per als centres privats que ofereixen ensenyaments gratuïts i satisfan necessitats d’escolarització. En matèria de regulació
dels concerts educatius, també s’ha de fer referència al Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre, modificat pel Reial decret 139/1989, de
10 de febrer, que aprova el Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius i fixa els requisits i els continguts d’aquests, així com el
procediment que s’ha de seguir per establir-los, modificar-los i prorrogar-los.

L’article 36 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix que correspon a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d’execució de l’ensenyament en tota la seva
extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

L’article 116.4 de la LOE estableix que correspon a les comunitats autònomes dictar les normes necessàries per al desenvolupament del
règim de concerts educatius, i l’article 3.1 del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial decret 2377/1985,
preveu que correspon aprovar-los als consellers titulars d’educació que hagin rebut les corresponents transferències de funcions i serveis.
Aquesta transferència es va fer mitjançant el Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre, sobre el traspàs de funcions i serveis de
l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’ensenyament no universitari, i per això la Conselleria
d’Educació i Universitat té la competència per convocar i resoldre els concerts educatius.

En l’exercici de les seves competències, el conseller d’Educació, Cultura i Universitats va dictar l’Ordre de 21 de desembre de 2012 per la
qual es duu a terme la convocatòria per a l’establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2013-2014. El termini
de vigència de quatre anys establert per a aquesta Ordre finalitza en acabar el curs escolar 2016-2017 i per això és necessari fixar la regulació
del procediment per al nou període que s’inicia. Aquesta regulació ha d’incloure les modificacions que ha comportat la LOMCE al sistema
educatiu, així com les modificacions introduïdes per les normes estatals i autonòmiques que la despleguen.

D’aquestes modificacions, se n’ha d’assenyalar la que fa referència a la durada dels concerts. En aquest sentit, l’article 116.3 de la LOE, en la
redacció fixada per la LOMCE, estableix que els concerts educatius han de tenir una durada mínima de sis anys en el cas de l’educació
primària i de quatre en la resta de supòsits.

Pel que fa a les modalitats de concerts educatius, aquest Decret s’adapta a la redacció de l’article 116.6 de la LOE fixada per la LOMCE, que
estableix el caràcter general dels concerts dels cicles de formació professional bàsica i determina que els concerts per als ensenyaments
postobligatoris tenen caràcter singular.

En l’àmbit normatiu de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s’han d’assenyalar els canvis introduïts per la normativa que regula els
currículums de les etapes educatives:

— El Decret 32/2014, de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears, modificat pel Decret
28/2016, de 20 de maig.

— El Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears, modificat
pel Decret 29/2016, de 20 de maig.

— El Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears, modificat pel Decret 30/2016,
de 20 de maig.

Els canvis que aquesta normativa ha representat, referents a l’ordenació dels diferents nivells educatius, a les opcions o itineraris a què poden
optar els alumnes i a les modificacions introduïdes respecte al nombre d’hores curriculars, fan que sigui necessari revisar la dotació dels
equips docents i adaptar-la als nivells educatius concertats. Per això, aquest Decret incorpora hores addicionals a les plantilles docents /
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unitats concertades per als diferents nivells educatius.

En matèria de concerts educatius, també s’ha d’assenyalar, en l’àmbit autonòmic, la normativa següent:

— El Decret 38/1998, de 20 de març, pel qual es regula el règim d’establiment, modificació i pròrroga dels concerts i convenis del segon
cicle de l’educació infantil.

— El Decret 22/2007, de 30 de març, pel qual es regulen els concerts singulars de l’educació secundària postobligatòria a la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

— El Decret 37/2008, de 4 d’abril, pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnes als centres sostinguts amb fons públics de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

— El Decret 26/2009, de 17 d’abril, d’establiment dels mòduls econòmics dels concerts educatius per a l’any 2009.

El títol II de la LOE, segons la redacció fixada per la LOMCE, fa referència als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu i
estableix, en el primer punt de l’article 71, que les administracions educatives han de disposar els mitjans necessaris perquè tots els alumnes
assoleixin el màxim desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional. El mateix article, en l’apartat segon, assenyala que
correspon a les administracions educatives assegurar els recursos necessaris perquè els alumnes que requereixen una atenció educativa
diferent de l’ordinària, pel fet de presentar necessitats de suport educatiu, puguin assolir el màxim desenvolupament possible de les seves
capacitats personals i, en tot cas, els objectius establerts amb caràcter general per a tots els alumnes. L’article 72.2 estableix que els criteris
per determinar les dotacions han de ser els mateixos per als centres públics i per als privats concertats. També encomana a l’Administració
una escolarització adequada i equilibrada d’aquests alumnes entre centres públics i privats concertats.

En l’àmbit de la nostra comunitat autònoma, l’atenció a la diversitat està regulada pel Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula
l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics. Aquest Decret recull els
principis sobre l’atenció a la diversitat que estableix la LOE i encomana a l’Administració educativa autonòmica l’establiment dels
procediments i els recursos necessaris per identificar aquestes necessitats tan aviat com sigui possible, així com una escolarització adequada i
equilibrada d’aquests alumnes entre centres públics i privats concertats. També estableix que correspon a l’Administració educativa
autonòmica dotar els centres dels recursos necessaris per atendre adequadament aquests alumnes.

En aplicació d’aquesta normativa, i tenint en compte el criteri que l’atenció a la diversitat forma part del servei públic de l’educació, que és
l’objecte del concert educatiu, l’àmbit que regula el present Decret comprèn la regulació de la dotació bàsica de personal d’atenció a la
diversitat als centres privats concertats de les Illes Balears. Així, per a cada curs escolar, el director general de Planificació, Ordenació i
Centres ha d’establir, mitjançant una resolució, la convocatòria del procediment per dotar els centres privats concertats de personal addicional
d’atenció a la diversitat. Els criteris que han de servir de base per a aquesta dotació bàsica són el vuitanta per cent de les necessitats reals dels
alumnes escolaritzats al final del curs 2015-2016 i les característiques de cada centre; aquesta dotació s’ha de complementar anualment amb
la dotació addicional fins al cent per cent.

Així mateix, aquest Decret estableix la possibilitat de modificar els concerts que se subscriguin en funció de les alteracions i les variacions
que es puguin produir als centres escolars i d’acord amb el que estableix el Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, que
reconeix aquesta possibilitat tant als titulars dels centres com a la Conselleria d’Educació i Universitat.

Finalment, per garantir la transparència de l’activitat pública relacionada amb el funcionament i el control de l’actuació pública, d’acord amb
la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, amb la Llei bàsica de l’Estat 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’estableix que la Conselleria d’Educació i Universitat i els centres privats
concertats s’han de relacionar per mitjans electrònics per a tots els tràmits i els procediments derivats del present Decret. Aquest Decret
també s’até als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, d’acord amb l’article 129.1 de
la Llei 39/2015.

S’ha d’assenyalar que el procediment de tramitació ha inclòs la sol·licitud i la valoració de l’informe preceptiu del Consell Escolar de les Illes
Balears.

Per tot això,  a proposta del conseller d’Educació i Universitat, d’acord amb el Consell Consultiu i havent-ho considerat el Consell de Govern
en la sessió de dia 13 de gener de 2017,
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DECRET

          

Article 1
Objecte

Aquest Decret té per objecte establir els preceptes que han de regir la convocatòria per a la renovació dels concerts educatius la vigència dels
quals finalitza el curs escolar 2016-2017 i les convocatòries per a la subscripció de nous concerts per als cursos escolars compresos entre el
curs 2017-2018 i el 2022-2023 i per a la modificació dels concerts subscrits.

 

Article 2
Destinataris

Poden sol·licitar la subscripció o la renovació de concerts educatius els centres docents privats de la comunitat autònoma de les Illes Balears
autoritzats a impartir els ensenyaments següents:

Educació infantil (segon cicle).a) 

Educació primària.b) 

Educació secundària obligatòria.c) 

Educació especial: aules ordinàries, aules substitutòries a centres específics (ASCE) i unitats educatives específiques a centresd) 
ordinaris (UEECO).

Batxillerat.e) 

Formació professional bàsica.f) 

Cicles formatius de grau mitjà.g) 

Cicles formatius de grau superior.h) 

        

Article 3
Requisits dels destinataris

1. Els centres han de complir els requisits propis del règim de concerts establerts en el Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre, pel
qual s’aprova el Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius.

2. Els centres han d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

           

Article 4
Modalitats dels concerts

Els concerts educatius amb els centres docents privats que imparteixen ensenyaments del segon cicle d’educació infantil i ensenyaments
d’educació primària, educació secundària obligatòria, educació especial, UEECO i cicles de formació professional bàsica se subscriuen en
règim general.

Els concerts educatius subscrits amb els centres docents privats que imparteixen ensenyaments de batxillerat i de cicles formatius de grau
mitjà i superior tenen caràcter singular.
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Article 5
Renovació, subscripció i modificació dels concerts educatius

En el marc d’aquest Decret, els titulars dels centres docents privats poden sol·licitar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i
Centres de la Conselleria d’Educació i Universitat, sempre que disposin de les unitats autoritzades o en tràmit d’autorització:

— Renovar els concerts de règim general la vigència dels quals finalitza el curs 2016-2017 per als ensenyaments del segon cicle
d’educació infantil, per als ensenyaments d’educació primària, educació secundària obligatòria, educació especial i UEECO, i per als
cicles de formació professional bàsica, mitjançant els models de sol·licitud dels annexos 3 a 6 i 9 d’aquest Decret i amb la documentació
requerida segons l’annex 1.

— Subscriure per primera vegada un concert de règim general per als ensenyaments del segon cicle d’educació infantil, per als
ensenyaments d’educació primària, educació secundària obligatòria, educació especial i UEECO, i per als cicles de formació professional
bàsica, mitjançant els models de sol·licitud dels annexos 3 a 6 i 9 d’aquest Decret i amb la documentació requerida segons l’annex 1.

— Renovar els concerts de règim singular la vigència dels quals finalitza el curs 2016-2017 per als ensenyaments de batxillerat i/o dels
cicles formatius de grau mitjà i superior, mitjançant els models de sol·licitud dels annexos 7 i 8 d’aquest Decret i amb la documentació
requerida segons l’annex 1.

— Subscriure per primera vegada un concert de règim singular per als ensenyaments de batxillerat i/o dels cicles formatius de grau mitjà
i superior, mitjançant els models de sol·licitud dels annexos 7 i 8 d’aquest Decret i amb la documentació requerida segons l’annex 1.

Anualment, els centres docents privats concertats poden sol·licitar la modificació del concert educatiu que ja tenen subscrit.

S’entén per modificació del concert la variació del nombre d’unitats concertades i, també, el canvi de la titularitat dels centres. Les
modificacions del concert es poden produir d’ofici o a instància del titular del centre. En el primer cas, és preceptiva l’audiència del titular del
centre afectat.

Així mateix, cada any els centres privats no concertats poden sol·licitar la subscripció d’un concert educatiu.

           

Article 6
Durada dels concerts educatius

Els concerts educatius, tant de caràcter general com de caràcter singular, que s’acordin en compliment d’aquest Decret tenen una durada de
sis cursos escolars, comptadors a partir de l’1 de setembre de 2017.

Així mateix, durant la vigència d’aquest Decret els centres docents privats no concertats poden sol·licitar anualment la subscripció de
concerts, que poden ser d’una durada inferior a la que s’estableix en el paràgraf anterior per adaptar-los al calendari general de renovació.

          

Article 7
Terminis per presentar les sol·licituds

D’acord amb l’article 19 del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial decret 2377/1985, els centres docents
poden presentar la sol·licitud de subscripció o renovació dels concerts educatius a partir del curs 2017-2018 durant el mes de gener de 2017.

Per a cada curs escolar en què aquest Decret sigui vigent, el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha d’establir, mitjançant una
resolució, la convocatòria per a la subscripció de concerts per primera vegada o per a la modificació dels concerts educatius ja vigents.
Aquesta resolució ha d’establir el termini durant el qual els centres poden presentar les sol·licituds.

          

Article 8
Finançament dels concerts educatius i dels mòduls

Els concerts educatius i els mòduls s’han de finançar de conformitat amb el que estableixi la llei de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears vigent, tenint en compte el que estableixi la llei de pressuposts generals de l’Estat de cada exercici.

Pel que fa a la garantia de gratuïtat dels ensenyaments objecte del concert i a la destinació dels fons públics rebuts, els centres privats
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concertats queden subjectes al control de caràcter financer que les disposicions vigents atribueixen a la Intervenció General de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Als centres concertats que, d’acord amb l’article 117.9 de la LOE, percebin quotes dels alumnes pels concerts de règim singular, se’ls ha de
minorar el mòdul d’altres despeses segons la quantitat establerta en la llei de pressuposts generals de l’Estat vigent cada any.

Al concepte d’altres despeses dels concerts singulars dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior dels centres amb autorització per a
una ràtio inferior a 30 alumnes per unitat escolar, s’hi ha d’aplicar un coeficient reductor de 0,015 per cada alumne de menys autoritzat.

           

Article 9
Subscripció de concerts

1. La Conselleria d’Educació i Universitat, d’acord amb les consignacions pressupostàries fixades a aquest efecte i segons les necessitats
d’escolarització, subscriurà concerts educatius amb els centres docents privats que estiguin autoritzats a impartir els nivells o les etapes
educatives de l’educació bàsica i la formació professional bàsica objecte de concert.

2. Garantida la gratuïtat a l’ensenyament bàsic, i segons les necessitats d’escolarització i les disponibilitats pressupostàries, la Conselleria
d’Educació i Universitat pot subscriure concerts educatius singulars amb els centres docents privats per als nivells, les etapes, els cicles i els
graus de l’ensenyament no obligatori de règim general que tenguin autoritzats.

3. Tenen preferència, a l’efecte del que disposen els dos paràgrafs anteriors, els centres privats que satisfacin necessitats d’escolarització o
atenguin poblacions escolars de condicions socioeconòmiques desfavorables, o que, complint alguns dels requisits anteriors, duguin a terme
experiències d’interès pedagògic per al sistema educatiu. En tot cas, sempre que es doni igualtat de condicions, tenen preferència els centres
que, en règim de cooperativa, compleixin amb alguna o algunes  d’aquestes finalitats.

           

Article 10
Obligacions

1. La renovació d’un concert educatiu o la subscripció d’un de nou implica el compromís dels centres sol·licitants de fer efectiu, pel que fa
als ensenyaments objecte del concert, el dret a una educació gratuïta que garanteixi l’equitat i la igualtat d’oportunitats, per la qual cosa,
d’acord amb l’article 51 de la Llei orgànica del dret a l’educació, els centres no poden percebre de les famílies aportacions econòmiques
associades a l’activitat curricular ni establir l’obligatorietat de fer ingressos per a fundacions o associacions ni altres serveis que puguin
contravenir el principi de gratuïtat i no estiguin autoritzats, si pertoca, per la Conselleria d’Educació i Universitat.

2. Els centres han de cobrir de forma equitativa les necessitats d’escolarització de la zona on estan ubicats i han de formar part de l’oferta
sostinguda amb fons públics existent en aquesta zona, ja sigui aquesta zona d’escolarització una part del municipi o tot el municipi, o bé
agrupi més d’un municipi.

        

Article 11
Qüestions litigioses

D’acord amb l’article 8 del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial decret 2377/1985, i sense perjudici del
que disposa l’article 61 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, la resolució de les qüestions litigioses
derivades de l’aplicació dels concerts correspon al conseller d’Educació i Universitat, els actes del qual posen fi a la via administrativa.

          

Article 12
Relació mitjana d’alumnes per unitat

A través del concert educatiu, el titular del centre s’obliga a tenir en funcionament el nombre total d’unitats escolars corresponents al nivell o
als nivells d’ensenyament objecte del concert. Així mateix, s’obliga a tenir una relació mitjana d’alumnes per unitat escolar a cada etapa no
inferior a la que la Conselleria d’Educació i Universitat determini tenint en compte l’existent als centres públics del municipi o zona
d’escolarització en què estigui situat el centre, d’acord amb l’annex 11.

En tot cas, la relació mitjana a què es refereix l’article 16 del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial
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decret 2377/1985, o la norma que el substitueixi, s’ha de concretar en la resolució de convocatòria anual del director general de Planificació,
Ordenació i Centres tenint en compte la ràtio existent per etapa als centres públics de la zona o del municipi on estigui ubicat el centre. De
conformitat amb el que preveu l’article 5 del Decret 38/1998, de 20 de març, pel qual es regula el règim d’establiment, modificació i pròrroga
dels concerts i convenis del segon cicle de l’educació infantil, els centres de segon cicle d’educació infantil han de tenir una ràtio mínima de
20 alumnes per unitat, llevat del supòsit que aquests centres atenguin les necessitats d’escolarització d’una població infantil que, d’una altra
manera, quedaria desatesa.

                  

Article 13
Valoració dels centres de segon cicle d’educació infantil

En el cas dels centres de segon cicle d’educació infantil, el conseller d’Educació i Universitat, d’acord amb la proposta que faci el director
general de Planificació, Ordenació i Centres, en el moment de resoldre els expedients de sol·licitud ha de valorar el fet que es tracti de centres
d’educació infantil adscrits a centres d’educació primària, amb l’objectiu de promoure la continuïtat pedagògica dels alumnes. L’adscripció
es duu a terme mitjançant una resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres a sol·licitud dels titulars d’ambdós centres.

             

Article 14
Concert del nombre necessari d’unitats d’educació primària per garantir l’escolarització dels alumnes de tots els centres adscrits

Els centres d’educació primària als quals s’hagi autoritzat l’adscripció de centres d’educació infantil han de concertar un nombre d’unitats
d’educació primària que garanteixi l’admissió i l’escolarització, en aquesta etapa educativa, dels alumnes d’educació infantil de tots els
centres afectats per l’adscripció, en els termes expressats en l’article 84.7 de la LOE, segons la redacció fixada per la LOMCE, i en l’article
9.5 del Decret 37/2008, de 4 d’abril, pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnes als centres sostinguts amb fons públics de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

      

Article 15
Concert del nombre necessari d’unitats d’educació secundària per garantir l’escolarització dels alumnes de tots els centres adscrits

Els centres d’educació secundària als quals s’hagi autoritzat l’adscripció de centres d’educació primària han de concertar un nombre d’unitats
d’educació secundària obligatòria que garanteixi l’admissió i l’escolarització, en aquesta etapa educativa, dels alumnes d’educació primària
de tots els centres afectats per l’adscripció, en els termes expressats en l’article 84.7 de la LOE, segons la redacció fixada per la LOMCE, i en
l’article 9.5 del Decret 37/2008.

            

Article 16
Increment de la ràtio d’alumnes per atendre necessitats d’escolarització

El conseller d’Educació i Universitat pot alterar les condicions dels concerts educatius prevists en els articles anteriors d’aquest Decret i
incrementar la relació alumnes/unitat fins a un deu per cent per tal d’atendre les necessitats d’escolarització d’una determinada zona, sigui
aquesta zona d’escolarització una part del municipi o tot el municipi o agrupi més d’un municipi, tal com es preveu en l’article 87.2 de la
LOE, segons la redacció fixada per la LOMCE, i en la disposició addicional primera del Decret 37/2008.

           

Article 17
Hores dels professors dels cicles de formació professional bàsica i dels cicles formatius de grau mitjà i superior

1. Als cicles de formació professional bàsica, la distribució horària dels mestres d’educació primària que puguin continuar en aquest cicle,
dels llicenciats o equivalents i dels professors tècnics (diplomats o assimilats) s’ha de fixar segons la titulació mínima requerida per a cada
mòdul, tal com s’estableix en l’annex 12.

2. Als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, la distribució horària dels professors llicenciats o equivalents i dels professors tècnics
(diplomats o assimilats) s’ha de fixar segons la titulació mínima requerida per a cada mòdul, tal com s’estableix en l’annex 12.
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Article 18
Plantilles per unitat concertada

Amb caràcter general, les plantilles finançades per l’Administració educativa per unitat concertada per impartir el pla d’estudis vigent a cada
nivell o etapa objecte de concert són les que figuren en l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 7 de maig de 2008 per la qual es
regula la dotació dels equips docents als nivells educatius concertats (BOIB núm. 65, de 13 de maig), modificada per l’Ordre de la consellera
d’Educació i Cultura de 23 de juny de 2009 (BOIB núm. 96, de 4 de juliol).

Per a mig grup de batxillerat s’estableix una plantilla d’1,333 (32 hores lectives) tant per al primer curs com per al segon.

Per a la formació professional bàsica s’estableix una plantilla d’1,50 (36 hores lectives) per al primer curs i per al segon.

        

Article 19
Altres hores per unitat concertada i/o per centre

1. Per garantir un desenvolupament íntegre del currículum dels diferents nivells educatius, establerts en els decrets 28/2016, 29/2016 i
30/2016, s’estableix una dotació d’hores curriculars addicionals a les establertes en les ordres esmentades en el primer paràgraf de l’article
anterior en els termes següents:

a) Per a l’etapa de l’educació infantil de segon cicle, una hora addicional per cada unitat no prevista en l’article 12 del Decret 26/2009, de
17 d’abril, d’establiment dels mòduls econòmics dels concerts educatius per a l’any 2009.

b) Per a l’etapa d’educació secundària obligatòria:

— Trenta hores per cada unitat del Programa de Millora de l’Aprenentatge i el Rendiment (PMAR).

— Dues hores per al conjunt d’unitats de tercer d’ESO.

— Nou hores per als centres amb una sola unitat concertada de quart d’ESO i quatre hores per als centres amb dues unitats concertades
de quart d’ESO.

2. S’estableix la dotació d’altres hores lectives en els termes següents:

Programa—  de reutilització de llibres de text: una hora per cada 200 alumnes adherits o fracció, des del segon any de funcionament del
programa.

— Centre Integrat de Música Escolania de Lluc: 72 hores per al programa integrat de música. Els professors d’aquest programa han de
tenir la titulació acadèmica legalment establerta per impartir els ensenyaments elementals i professionals de música.

— PIPOECentres acollits al Programa d’Intervenció Psicopedagògica i Orientació Educativa ( ): 24 hores fins a la jubilació o la rescissió
.del contracte de la persona que ocupa la plaça

— Cicles formatius de grau superior (LOE): tres hores per al mòdul en anglès del primer curs i dues hores per al mòdul en anglès del
segon curs, que s’han d’acumular a les hores dels professors llicenciats o equivalents.

3. El director general de Planificació, Ordenació i Centres pot autoritzar altres conceptes puntuals diferents dels fixats amb caràcter general
en els paràgrafs anteriors amb l’informe previ de la Comissió de Concerts. En aquests casos, els centres interessats ho han de sol·licitar. Les
sol·licituds, que han de signar els representants legals de les entitats titulars dels centres, s’han de presentar a la Direcció General de
Planificació, Ordenació i Centres durant el mes de juny anterior al curs escolar per al qual se sol·licita l’increment d’hores. Juntament amb la
sol·licitud s’ha de presentar una memòria detallada i explicativa dels motius que la justifiquen.

De la mateixa manera, els centres que no imparteixin anglès a l’educació infantil de segon cicle o totes les opcions o itineraris a
l’educació secundària obligatòria o al batxillerat ho han de comunicar el mes de juliol anterior. En aquests casos, s’han de descomptar les
hores no impartides per aquests conceptes. Si el centre no ho comunica, s’actuarà d’ofici en qualsevol moment del curs i el centre haurà
de retornar les hores de nòmina delegada percebudes en excés.

Als centres que hagin sol·licitat un concert per a grups de PMAR la concessió del qual està condicionada a la ràtio mínima d’alumnes a
l’inici del curs, se’ls ha d’indicar expressament aquesta circumstància en la proposta provisional i en la resolució definitiva del concert.
En aquest cas, si una vegada iniciat el curs el grup no ha assolit la ràtio mínima, el concert quedarà revocat amb efectes des de l’1 de
setembre, amb les conseqüències econòmiques inherents.
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El total d’hores que el centre tindrà assignades és el resultat de sumar les plantilles de l’article 18 i les altres hores de l’article 19 que
corresponguin, més les que li puguin correspondre en aplicació de l’article 20 segons els criteris establerts en l’annex 10 i la posterior
convocatòria de dotació addicional.

També s’hi han de sumar les hores que corresponguin a cada centre en concepte d’alliberats sindicals, així com les d’assistència i participació
de les entitats representatives de titulars de centres i organitzacions empresarials de l’ensenyament concertat finançades segons l’Acord per

 concertats als diferents òrgans de consulta i aals representants de les organitzacions empresarials, de les cooperatives i dels titulars de centres
la formació permanent del professorat de 20 de setembre de 2005.

        

Article 20 
Atenció als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu

1. Els centres que, a les unitats ordinàries d’educació infantil de segon cicle, a les d’educació primària i educació secundària obligatòria,
incloses les unitats de PMAR, i als cicles de formació professional bàsica, acullin alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu
(NESE), amb necessitats d’adaptació curricular significativa (ACS) o amb necessitat de suport d’audició i llenguatge (AL) han d’oferir una
intervenció educativa adequada a cada cas. Els alumnes que, per les seves característiques, presentin necessitats educatives especials han de
disposar dels recursos adients per tenir garantida una educació de qualitat, d’acord amb el que preveuen la LOE, segons la redacció fixada per
la LOMCE, el Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no
universitaris sostinguts amb fons públics, i el Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general de l’educació infantil,
l’educació primària i l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

S’ha d’assignar als centres una dotació bàsica d’especialistes de pedagogia terapèutica, d’audició i llenguatge i d’atenció a la diversitat
d’acord amb el que s’indica en l’annex 10 d’aquest Decret, la qual ha de ser el vuitanta per cent de les hores que corresponguin a cada centre
segons els criteris que figuren en aquest annex i segons les dades existents a final del curs 2015-2016. Per ajustar millor aquest percentatge a
les necessitats dels alumnes de cada centre, a més del mig mòdul (12 hores) o del sencer (24), hi pot haver quarts de mòdul (6 hores).

Si escau, la dotació bàsica per a cada centre s’ha de complementar amb una dotació addicional per a cada curs escolar fins a arribar al cent
per cent, d’acord amb les necessitats de cada centre, l’actualització anual dels criteris i la disponibilitat pressupostària de la Conselleria
d’Educació i Universitat. S’ha de garantir, durant els cursos que durin els nous concerts, que la suma dels diferents professors de la dotació
bàsica més la dotació addicional no sigui inferior a la dotació bàsica que tenen els centres el curs 2016-2017.

Per això, per a cada curs escolar el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha de dictar una resolució perquè els centres privats
concertats puguin sol·licitar una dotació addicional de personal d’atenció a la diversitat. Aquesta dotació s’ha d’assignar d’acord amb uns
criteris que han de tenir en compte els alumnes escolaritzats a cada centre que requereixin aquest suport, així com la situació i les
característiques pròpies de cada centre escolar. Les variacions de les despeses de personal derivades d’aquesta dotació addicional s’han de
regularitzar al final de cada curs escolar.

2. Els alumnes amb manca d’autonomia derivada de necessitats educatives específiques o de problemes greus de salut, quan així es dictamini,
han de ser atesos per auxiliars tècnics educatius o cuidadors, sota la responsabilitat i la supervisió de l’equip educatiu. El finançament de
l’auxiliar tècnic educatiu o del cuidador s’ha d’efectuar segons el que es prevegi en el corresponent mòdul econòmic establert en la llei de
pressuposts sobre mesures de distribució dels fons públics per al sosteniment dels centres concertats.

Atès que aquest recurs està vinculat a cada alumne, per a cada curs escolar el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha de
dictar una resolució perquè els centres privats concertats puguin sol·licitar una dotació d’auxiliars tècnics educatius o cuidadors. Aquesta
dotació s’ha d’assignar d’acord amb els criteris que estableixi el Servei d’Atenció a la Diversitat per als centres sostinguts amb fons públics i

 Per aquest motiu, a més del mòdul sencer hi pot havertenint en compte els alumnes escolaritzats a cada centre que requereixin aquest suport.
mig mòdul o un quart de mòdul.

            

Article 21
Procediment per aprovar i denegar els concerts educatius

1. Per aprovar o denegar l’accés al règim de concerts educatius o la renovació d’un concert s’ha de seguir el procediment establert d’acord
amb el que preveuen la Llei orgànica 8/1985; la Llei orgànica 2/2006, segons la redacció fixada per la Llei orgànica 8/2013; el Reial decret
2377/1985, modificat pel Reial decret 139/1989; el Decret 38/1998; el Decret 22/2007, de 30 de març, pel qual es regulen els concerts
singulars de l’educació secundària postobligatòria a la comunitat autònoma de les Illes Balears, i l’article 5.4 de la Llei 11/2016, de 28 de
juliol, d’igualtat de dones i homes.
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2. La memòria explicativa que acompanyi les sol·licituds ha d’especificar els apartats establerts en l’article 21.2 del Reglament de normes
bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial decret 2377/1985.

3. Per subscriure, renovar o modificar un concert educatiu cal un informe previ sobre les necessitats d’escolarització del centre sol·licitant
emès pel Departament d’Inspecció Educativa de les Illes Balears a instància del director general de Planificació Ordenació i Centres, i un
informe econòmic i de planificació educativa del Departament de Planificació i Centres. En el cas dels concerts de formació professional,
també cal un informe previ del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals.

4. No es poden concertar unitats no autoritzades.

   

Article 22
Documentació necessària per presentar la sol·licitud

1. Les persones físiques o jurídiques titulars dels centres que sol·licitin subscriure concerts educatius han de presentar una sol·licitud en els
termes i amb la documentació que s’estableixen en l’annex 1.

2. Han de signar les sol·licituds les persones que figuren en el Registre de centres docents com a titulars dels centres. En el cas que la
titularitat correspongui a una persona jurídica, ha de signar la sol·licitud la persona que la representi, la qual s’ha d’acreditar
documentalment.

3. Si les sol·licituds presentades no compleixen els requisits exigits, s’ha de requerir l’entitat interessada que en un termini de deu dies hàbils
esmeni la falta o presenti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició.

         

Article 23
Procediment

1. El director general de Planificació, Ordenació i Centres, una vegada verificada l’aportació de la documentació exigida, ha de trametre les
sol·licituds presentades a la Comissió de Concerts Educatius de les Illes Balears, que ha de tenir la composició fixada en l’article 12.2 del
Decret 38/1998. La Comissió de Concerts ha d’examinar les sol·licituds i la documentació acreditativa presentades i pot formular les
propostes que consideri pertinents —les quals no són vinculants— d’acord amb el que preveu l’article 23 del Reglament de normes bàsiques
sobre concerts educatius, aprovat pel Reial decret 2377/1985. En el cas de sol·licituds de concerts de nous cicles formatius, és preceptiu
incorporar a l’expedient un informe de la direcció general competent en matèria de formació professional.

2. A partir dels informes, establerts en l’article 21.3 d’aquest Decret, del Departament de Planificació i Centres, del Departament d’Inspecció
Educativa i, si escau, del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals, i valorats els apartats de la memòria
establerts en l’article 21.2 del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial decret 2377/1985, oïdes les
propostes de la Comissió de Concerts Educatius de les Illes Balears i d’acord amb els recursos pressupostaris destinats al finançament dels
centres concertats, el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha de fer una proposta provisional sobre la concessió o la
denegació dels concerts, l’ha de publicar i ha de fixar un termini de deu dies hàbils perquè, en el supòsit que hi hagi propostes totalment o
parcialment denegatòries, els sol·licitants puguin al·legar el que considerin procedent segons el seu dret.

3. Una vegada valorades les al·legacions presentades pels centres sol·licitants, el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha
d’elaborar la proposta de resolució definitiva d’aprovació o denegació de l’accés al règim dels concerts educatius sol·licitats o la renovació
dels concerts, i ha d’elevar aquesta proposta de resolució definitiva al conseller d’Educació i Universitat.

El conseller d’Educació i Universitat ha de resoldre sobre la concessió o la denegació dels concerts educatius abans del 15 d’abril de cada
any, d’acord amb el que estableix l’article 24.2 del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial decret
2377/1985. La resolució s’ha de publicar en el BOIB i s’ha de notificar a les persones interessades. La notificació denegatòria sempre ha de
ser motivada. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es poden interposar els recursos que regulen tant la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, com la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
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Article 24
Data límit per formalitzar el concert educatiu

Els concerts educatius que s’acordin a l’empara d’aquest Decret s’han de formalitzar en un document administratiu en el qual s’han de fer
constar els drets i les obligacions recíproques, així com les característiques concretes del centre i altres circumstàncies derivades de la
normativa vigent en matèria d’educació. Aquesta formalització s’ha de dur a terme abans del 15 de maig de cada any.

Si per qualsevol circumstància a l’inici del curs escolar en el qual s’ha d’aplicar l’establiment, la renovació o la modificació dels concerts no
s’ha formalitzat el document administratiu pertinent, les propostes provisionals dictades pel director general de Planificació, Ordenació i
Centres han de permetre tramitar les nòmines durant el període que transcorri fins que no finalitzi completament el procediment i es dictin les
resolucions definitives sobre l’establiment, la renovació i la modificació dels concerts educatius per al curs escolar en qüestió.

           

Article 25

Extinció o rescissió del concert educatiu

Els concerts educatius es poden extingir o rescindir d’acord amb el que preveuen els articles 61, 62 i 63 de la Llei orgànica 8/1985, o per les
causes previstes en el títol VI del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial decret 2377/1985.

           

Article 26

Personal docent dels centres privats concertats

1. El personal docent dels centres privats concertats ha de complir les condicions acadèmiques de titulació per a les matèries o els mòduls que
imparteixi a cada etapa educativa i ha d’estar capacitat per a la docència d’acord amb la normativa reguladora de les llengües de
l’ensenyament a les Illes Balears.

2. Les persones físiques o jurídiques titulars dels centres concertats, a l’hora de cobrir les vacants de professors de les unitats concertades, han
d’actuar d’acord amb els criteris fixats de comú acord amb el consell escolar del centre, que s’han d’atenir, bàsicament, als principis de mèrit
i capacitat i a la normativa vigent en matèria de titulacions. Els centres han d’anunciar públicament les vacants, que també s’han de fer
públiques a la web de la Conselleria d’Educació i Universitat mitjançant el formulari que es posarà al seu abast. També se n’ha d’informar el
comitè d’empresa i els delegats de personal del centre, d’acord amb l’article 64 de l’Estatut dels treballadors.

3. En compliment del que disposa l’apartat 5 de l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor,
modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, tot el personal del
centre ha de disposar del certificat que acredita que no s’està inscrit en el Registre central de delinqüents sexuals.

              

Article 27
GestIB

En aplicació de l’article 14 de la Llei 39/2015, els centres privats concertats han d’utilitzar i mantenir actualitzat, en els terminis que es fixin,
el GestIB —l’aplicació per a la gestió educativa de les Illes Balears— per a tot el procés d’escolarització, la matriculació dels alumnes,
l’horari general del centre i el calendari escolar, l’horari dels professors i dels alumnes, la distribució de les hores de lliure disposició, la
llengua d’impartició de les matèries, l’avaluació i la promoció dels alumnes, les propostes de titulació, l’estadística educativa, les dades de
necessitats específiques de suport educatiu dels alumnes, les peticions de personal de suport i d’ATE, la relació de llibres de text i, si és el
cas, d’alumnes adherits al programa de reutilització de llibres de text, i qualsevol altra informació que oportunament es requereixi per
resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres.

La Conselleria d’Educació i Universitat i els centres privats concertats han d’adoptar les mesures tècniques i administratives necessàries
perquè els centres puguin importar o exportar les dades del GestIB relatives als procediments esmentats en el paràgraf anterior mitjançant els
mateixos programes de gestió de centres docents de què faci ús cadascun dels centres concertats.

Mentre no estigui operativa aquesta possibilitat, o en el cas de centres que no disposin de programes informàtics de gestió o quan amb aquests
programes no sigui possible migrar les dades requerides al GestIB, els centres han d’usar directament aquesta aplicació i mantenir-la
actualitzada.
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Disposició derogatòria única

1. Queda derogada l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 21 de desembre de 2012 per la qual es duu a terme la
convocatòria per a l’establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2013-2014.

2. Queda derogat l’apartat 2 de l’article 3 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 7 de maig de 2008 per la qual es regula la
dotació dels equips docents als nivells educatius concertats.

ueden derogades les normes de rang igual o inferior en el que s’oposi al contingut d’aquest Decret.3. Q

         

Disposició final primera
Desenvolupament i execució del Decret

S’autoritza el conseller d’Educació i Universitat a dictar totes les disposicions que siguin necessàries per aplicar i desplegar aquest Decret,
així com a modificar mitjançant una ordre allò que estableixen l’article 18, relatiu a la dotació de plantilla per unitat concertada, i l’article 19,
relatiu a la dotació d’altres hores per unitat concertada i/o per centre.

           

Disposició final segona
Resolucions anuals

Es faculta el director general de Planificació, Ordenació i Centres per modificar anualment els diferents annexos, si escau, mitjançant una
resolució, d’acord amb la normativa vigent aplicable.

           

Disposició final tercera
Altra normativa aplicable

En tot el que no preveu aquest Decret s’ha d’aplicar la normativa bàsica estatal; en concret, el que disposen el Reglament de normes bàsiques
sobre concerts educatius, aprovat pel Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

         

Disposició final quarta
Entrada en vigor

Aquest Decret comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el .Butlletí Oficial de les Illes Balears

        

Palma, 13 de gener de 2017

La presidenta
El conseller d’Educació i Universitat Francesca Lluch Armengol i Socias

Martí  X. March i Cerdà
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ANNEX 1 
Documentació dels centres que sol·liciten la renovació o la subscripció d’un 

concert educatiu 
 

Les sol·licituds per a la renovació o la subscripció d’un concert educatiu per a 
cada etapa educativa (annexos) s’han de presentar a la Direcció General de 
Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Universitat 
amb la documentació següent: 
 
1. Una memòria explicativa en els termes prevists en l’article 21.2 del 

Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial 
decret 2377/1985, en connexió amb l’article 116.2 de la Llei orgànica 2/2006, 

de 3 de maig, d’educació, segons la redacció fixada per la Llei orgànica 8/2013, 
de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.  

2. Una memòria justificativa que expliqui i argumenti els motius pels quals se 
sol·liciten modificacions respecte al curs escolar anterior o, si és el cas, 
l’establiment d’un nou concert. 

3. Un certificat actualitzat expedit per l’Administració territorial de la 
Seguretat Social que acrediti que el titular del centre es troba al corrent de 
les obligacions amb la Seguretat Social. 

4. Un certificat actualitzat expedit per la delegació de l’Agència Tributària 
corresponent que acrediti que el titular del centre es troba al corrent de les 
obligacions tributàries. 

5. Una declaració responsable del compromís d’emprar l’aplicació informàtica 
GestIB d’acord amb els termes que estableix l’article 27 d’aquest Decret.  

6. Una declaració responsable que tot el personal del centre ha presentat el 
certificat negatiu del Registre central de delinqüents sexuals. 

7. Si el titular del centre és una cooperativa, una còpia dels estatuts vigents 
pels quals es regeix. No cal aportar aquest document si el centre ha estat 

concertat amb anterioritat i els estatuts de la cooperativa no han variat des 
de la darrera renovació del concert. 
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ANNEX 2 
Instruccions per emplenar la sol·licitud i llista de motius que justifiquen la 

sol·licitud d’establiment o de modificació dels concerts educatius 
 

1. DESCRIPCIÓ DELS CAMPS 
 

Nom del / de la 
titular 

Entitat jurídica que és la titular del centre. 

NIF 

Número d’identificació fiscal de l’entitat titular del 

centre. (No s’ha de confondre amb el NIF del 
centre, si en té un de diferent.) 

Representant del / de 
la titular 

Persona física que representa legalment l’entitat 
titular del centre i que, si és el cas, està habilitada 
legalment per signar els documents administratius 
dels concerts educatius. 

DNI 
Document nacional d’identitat de la persona que 
representa legalment l’entitat titular del centre. 

Representació que 
exerceix 

Càrrec que exerceix i que l’habilita per representar 
legalment l’entitat titular del centre. 

Denominació del 

centre 
Nom oficial del centre. 

Codi 
Codi del Registre estatal de centres docents no 
universitaris. 

Adreça / Localitat / 
Municipi / Illa / CP 

Adreça on s’ubica el centre. 

 
2. INSTRUCCIONS 
 
S’han d’emplenar els annexos de les etapes respecte de les quals es vol 
sol·licitar la renovació o la subscripció d’un concert educatiu. S’ha d’indicar el 
motiu de les sol·licituds mitjançant el codi que pertoqui de la llista de motius 
que podeu trobar més avall. També s’ha d’adjuntar a la sol·licitud una 
memòria justificativa que expliqui i argumenti els motius pels quals se 

sol·liciten modificacions respecte al curs escolar anterior o, si és el cas, 
l’establiment d’un nou concert.  
 
En l’apartat segon, referent a l’ensenyament i a les unitats per als quals se 
sol·licita el concert educatiu, s’ha de marcar l’opció «Renovació/modificació 
del concert educatiu» en el supòsit que se sol·liciti la renovació del concert del 
mateix nombre d’unitats concertades el curs escolar 2016-2017, així com en el 
supòsit que se sol·liciti la renovació del concert d’un nombre diferent d’unitats 

concertades respecte al curs escolar 2016-2017 amb motiu de la sol·licitud 
d’unitats noves per creixement vegetatiu, la transformació entre etapes, la 
reducció d’unitats, etc.  
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La sol·licitud ha d’estar signada per la persona física que exerceix la 
representació legal de l’entitat titular del centre i que ha estat nomenada de 
forma legal per exercir aquesta representació. 

 
3. LLISTA DE MOTIUS 
 

1. Creixement vegetatiu (concert d’unitats noves a la mateixa etapa 
educativa o a una altra etapa, sempre referit al segon cicle d’educació 
infantil o a l’educació bàsica: educació primària i educació secundària 
obligatòria). 

2. Implantació d’unitats noves per raons diferents del creixement vegetatiu 

(sempre referit al segon cicle d’educació infantil o a l’educació bàsica: 
educació primària i educació secundària obligatòria). 

3. Transformació d’unitats del darrer curs d’una etapa educativa en unitats 
del primer curs d’una altra etapa educativa. 

4. Redistribució dels cursos concertats d’una etapa educativa (el nombre 
total d’unitats concertades de l’etapa educativa no varia respecte del 
curs anterior). 

5. Implantació dels primers cursos de nous estudis (sempre referit a estudis 

de formació professional bàsica o estudis postobligatoris: batxillerat, 
cicles de grau mitjà de formació professional, etc., o a estudis de cicles 
de grau superior de formació professional). 

6. Implantació dels segons cursos d’estudis concertats (sempre referit a 
estudis de formació professional bàsica o estudis postobligatoris: batxillerat, 
cicles de grau mitjà de formació professional, etc., o a estudis de cicles 
de grau superior de formació professional). 

7. Sol·licitud d’aula UEECO per poder atendre alumnes amb necessitats 
educatives especials (NEE) que requereixen l’escolarització en aquesta 

modalitat. 
8. Reducció d’unitats per disminució del nombre d’alumnes. 
9. Conversió d’unitats ordinàries d’ESO en unitats d’ESO-PMAR o 

sol·licitud d’unitats d’ESO-PMAR. 
10. Altres. (Important: heu d’especificar el motiu concret en l’apartat 

OBSERVACIONS de la sol·licitud corresponent a l’etapa.) 
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ANNEX 3 
 

SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL 

SOL·LICITUD DE CONCERT EDUCATIU    

CURS ACADÈMIC 2017-2018mm  

 

1. DADES DEL SOL·LICITANT I DEL CENTRE 

 
Nom del / de la titular:                                                                                                                       NIF:                                         
 

 
Representant del / de la titular:                                                                                                      DNI:                               
 
 
Representació que exerceix:                                                                                                          
 
 
Denominació del centre:                                                                                                                    Codi:                           
 
 
Adreça:                                                                                                                                  Localitat:                             
 
 
Municipi:                                                                                            Illa:                                                          CP:  

2. ENSENYAMENTS I UNITATS PER ALS QUALS SOL·LICIT EL CONCERT EDUCATIU 
        
           RENOVACIÓ/MODIFICACIÓ DEL CONCERT EDUCATIU  
 
           SUBSCRIPCIÓ DEL CONCERT PER PRIMERA VEGADA  
 

 

ENSENYAMENTS 
Nombre d’unitats concertades  

el curs 2016-2017 
Nombre d’unitats sol·licitades  

per al curs 2017-2018 

Motiu 
(Heu de consignar el codi que pertoqui de 

l’annex 2 i adjuntar una memòria 
justificativa a la sol·licitud.) 

                 Educació infantil 3 anys    

                 Educació infantil 4 anys     

                Educació infantil 5 anys     

 
OBSERVACIONS: 
____________, ____ d_________ de 2017 
 
El/la titular 
[Signatura] 

 
Política de privacitat 
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, i l’article 12 del Reial decret 1720/2007, consent expressament que les dades 
facilitades durant el procés de concertació a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de 
les Illes Balears siguin recollides i tractades en un fitxer de titularitat d’aquesta Conselleria, amb domicili al carrer d’Alfons el Magnànim, 29, 07004, de Palma. 
La finalitat d’aquest tractament és valorar i decidir els concerts educatius. En qualsevol moment, puc exercir els drets reconeguts en la Llei —en particular, els 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició— adreçant-me per escrit a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres o mitjançant un missatge 
electrònic enviat a l’adreça <lopd@dgplacen.caib.es>, sempre que m’identifiqui convenientment (Ref. Protecció de dades). 
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ANNEX 4 
 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

SOL·LICITUD DE CONCERT EDUCATIU  

CURS ACADÈMIC 2017-2018 

 

1. DADES DEL SOL·LICITANT I DEL CENTRE 

 
Nom del / de la titular:                                                                                                                         NIF:                                         
 
 
Representant del / de la titular:                                                                                                           DNI:                            
 
 
Representació que exerceix:                                                                                                             
 
 
Denominació del centre:                                                                                                                      Codi:                           
 
 
Adreça:                                                                                                                                        Localitat:                                   
 
 
Municipi:                                                                                                    Illa:                                                        CP:  

2. ENSENYAMENTS I UNITATS PER ALS QUALS SOL·LICIT EL CONCERT EDUCATIU 
        
         RENOVACIÓ/MODIFICACIÓ DEL CONCERT EDUCATIU 
 
        SUBSCRIPCIÓ DEL CONCERT PER PRIMERA VEGADA  

 

ENSENYAMENTS 
Nombre d’unitats 
concertades el 
curs 2016-2017 

Nombre d’unitats 
sol·licitades per al 
curs 2017-2018 

Motiu 
(Heu de consignar el codi que pertoqui de 
l’annex 2 i adjuntar una memòria 
justificativa a la sol·licitud.) 

Educació primària 

 Primer curs    

 Segon curs    

 Tercer curs    

 Quart curs    

 Cinquè curs    

 Sisè curs    

 
OBSERVACIONS:           
____________, ____ d_________ de 2017 
 
El/la titular 
[Signatura] 
 

Política de privacitat 
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, i l’article 12 del Reial decret 1720/2007, consent expressament que les dades 
facilitades durant el procés de concertació a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de 
les Illes Balears siguin recollides i tractades en un fitxer de titularitat d’aquesta Conselleria, amb domicili al carrer d’Alfons el Magnànim, 29, 07004, de Palma. 
La finalitat d’aquest tractament és valorar i decidir els concerts educatius. 
En qualsevol moment, puc exercir els drets reconeguts en la Llei —en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició— adreçant-me per escrit a la 
Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres o mitjançant un missatge electrònic enviat a l’adreça <lopd@dgplacen.caib.es>, sempre que m’identifiqui 
convenientment (Ref. Protecció de dades). 
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ANNEX 5 
 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

SOL·LICITUD DE CONCERT EDUCATIU  

CURS ACADÈMIC 2017-2018  

1. DADES DEL SOL·LICITANT I DEL CENTRE 

 
Nom del / de la titular:                                                                                                                                                              NIF:                                         
 
 
Representant del / de la titular:                                                                                                                                             DNI:                               
 
 
Representació que exerceix:                                                                                                          
 
 
Denominació del centre:                                                                                                                                                Codi:                           
 
 
Adreça:                                                                                                                                                                      Localitat:                                     
 
 
Municipi:                                                                                                        Illa:                                                      CP:  

2. ENSENYAMENTS I UNITATS PER ALS QUALS SOL·LICIT EL CONCERT EDUCATIU 
        
          RENOVACIÓ/MODIFICACIÓ DEL CONCERT EDUCATIU 
 
          SUBSCRIPCIÓ DEL CONCERT PER PRIMERA VEGADA 

 

ENSENYAMENTS 
Nombre d’unitats 
concertades el 
curs 2016-2017 

Nombre d’unitats 
sol·licitades per al 
curs 2017-2018 

Motiu 
(Heu de consignar el codi que 

pertoqui de l’annex 2 i adjuntar una 
memòria justificativa a la 

sol·licitud.) 

Educació secundària obligatòria  

 Primer curs    

 Segon curs    

 Segon curs (unitats PMAR) (1)    

 Tercer curs    

 Tercer curs (unitats PMAR) (1)    

 Quart curs    

 
OBSERVACIONS:               
____________, ____ d_________ de 2017 
 
El/la titular 
[Signatura] 
 

(1) Les unitats dels programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment (PMAR) han d’estar autoritzades abans que es dicti la resolució definitiva d’aquesta 
convocatòria per a l’establiment i la renovació dels concerts educatius. Tot i estar concertades, el finançament de les unitats PMAR resta condicionat al 
compliment, en tot moment, de les condicions específiques que la normativa estableix per a aquestes unitats. L’entitat titular del centre es dóna per 
assabentada d’aquestes estipulacions.  
 
Política de privacitat 
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, i l’article 12 del Reial decret 1720/2007, consent expressament que les dades 
facilitades durant el procés de concertació a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de 
les Illes Balears siguin recollides i tractades en un fitxer de titularitat d’aquesta Conselleria, amb domicili al carrer d’Alfons el Magnànim, 29, 07004, de Palma. 
La finalitat d’aquest tractament és valorar i decidir els concerts educatius. 
En qualsevol moment, puc exercir els drets reconeguts en la Llei —en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició— adreçant-me per escrit a la 
Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres o mitjançant un missatge electrònic enviat a l’adreça <lopd@dgplacen.caib.es>, sempre que m’identifiqui 
convenientment (Ref. Protecció de dades). 
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ANNEX 6 
 

CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA 

SOL·LICITUD DE CONCERT EDUCATIU   

CURS ACADÈMIC 2017-2018  

1. DADES DEL SOL·LICITANT I DEL CENTRE 

 
Nom del / de la titular:                                                                                                                             NIF:                                         
 

 
Representant del / de la titular:                                                                                                               DNI:                               
 
 
Representació que exerceix:             
 
 
Denominació del centre:                                                                                                                         Codi:                           
 
 
Adreça:                                                                                                                                          Localitat:                                    
 
 
Municipi:                                                                                                  Illa:                                                        CP:  

2. ENSENYAMENTS I UNITATS PER ALS QUALS SOL·LICIT EL CONCERT EDUCATIU 
        
        RENOVACIÓ/MODIFICACIÓ DEL CONCERT EDUCATIU 
 
        SUBSCRIPCIÓ DEL CONCERT PER PRIMERA VEGADA 

CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA  

DENOMINACIÓ  
Nombre d’unitats 

concertades el 
curs 2016-2017 

Nombre d’unitats 
sol·licitades per al 
curs 2017-2018 

Motiu 
(Heu de consignar el codi que pertoqui de 

l’annex 2 i adjuntar una memòria 
justificativa a la sol·licitud.) 

    

    

    

    

ALTRES PROGRAMES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 

    

 
OBSERVACIONS: 
____________, ____ d_________ de 2017 
 
El/la titular 
[Signatura] 
 

Política de privacitat 
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, i l’article 12 del Reial decret 1720/2007, consent expressament que les dades 
facilitades durant el procés de concertació a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de 
les Illes Balears siguin recollides i tractades en un fitxer de titularitat d’aquesta Conselleria, amb domicili al carrer d’Alfons el Magnànim, 29, 07004, de Palma. 
La finalitat d’aquest tractament és valorar i decidir els concerts educatius. 
En qualsevol moment, puc exercir els drets reconeguts en la Llei —en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició— adreçant-me per escrit a la 
Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres o mitjançant un missatge electrònic enviat a l’adreça <lopd@dgplacen.caib.es>, sempre que m’identifiqui 
convenientment (Ref. Protecció de dades). 
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ANNEX 7 
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

SOL·LICITUD DE CONCERT EDUCATIU   

CURS ACADÈMIC 2017-2018  

1. DADES DEL SOL·LICITANT I DEL CENTRE 

 
Nom del / de la titular:                                                                                                                          NIF:                                         
 
Representant del / de la titular:                                                                                                               DNI:                               
 
Representació que exerceix:                                                                                                                 
 
 
Denominació del centre:                                                                                                                     Codi:                           
 
 
Adreça:                                                                                                                                        Localitat:                                    
 
Municipi:                                                                                            Illa:                                                               CP:  

2. ENSENYAMENTS I UNITATS PER ALS QUALS SOL·LICIT EL CONCERT EDUCATIU 
       
        RENOVACIÓ/MODIFICACIÓ DEL CONCERT EDUCATIU 
 
        SUBSCRIPCIÓ DEL CONCERT PER PRIMERA VEGADA  

ENSENYAMENTS 
Nombre d’unitats 

concertades el 
curs 2016-2017  

Nombre d’unitats 
per modificar el curs 

2017-2018 

Motiu 
(Heu de consignar el codi que pertoqui 
de l’annex 2 i adjuntar una memòria 

justificativa a la sol·licitud.) 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 

Denominació: ____________________________________    

Denominació: ____________________________________    

Denominació: ____________________________________    

Denominació: ____________________________________    

Denominació: ____________________________________    

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 

Denominació: ____________________________________    

Denominació: ____________________________________    

Denominació: ____________________________________    

Denominació: ____________________________________    

Denominació: ____________________________________    

 
OBSERVACIONS: 
____________, ____ d_________ de 2017 
 
El/la titular 
[Signatura] 

 
Política de privacitat 
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, i l’article 12 del Reial decret 1720/2007, consent expressament que les dades 
facilitades durant el procés de concertació a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de 
les Illes Balears siguin recollides i tractades en un fitxer de titularitat d’aquesta Conselleria, amb domicili al carrer d’Alfons el Magnànim, 29, 07004, de Palma. 
La finalitat d’aquest tractament és valorar i decidir els concerts educatius. 
En qualsevol moment, puc exercir els drets reconeguts en la Llei —en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició— adreçant-me per escrit a la 
Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres o mitjançant un missatge electrònic enviat a l’adreça <lopd@dgplacen.caib.es>, sempre que m’identifiqui 
convenientment (Ref. Protecció de dades). 

  

  

 

  

  

   

 

 

ht
tp

://
w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

17
/6

/9
69

58
6

http://boib.caib.es


Núm. 6
14 de gener de 2017

Fascicle 4 - Sec. I. - Pàg. 658

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

   

ANNEX 8 
 

BATXILLERAT 

SOL·LICITUD DE CONCERT EDUCATIU 

CURS ACADÈMIC 2017-2018 

1. DADES DEL SOL·LICITANT I DEL CENTRE 

 
Nom del / de la titular:                                                                                                                              NIF:                                         
 
 
Representant del / de la titular:                                                                                                                  DNI:                               
 
 
Representació que exerceix:                                                                                                             
 
 
Denominació del centre:                                                                                                                          Codi:                           
 
 

Adreça:                                                                                                                                            Localitat:                                  
 
 
Municipi:                                                                                                  Illa:                                                         CP:  

2. ENSENYAMENTS I UNITATS PER ALS QUALS SOL·LICIT EL CONCERT EDUCATIU 
        
          RENOVACIÓ/MODIFICACIÓ DEL CONCERT EDUCATIU 
 
          SUBSCRIPCIÓ DEL CONCERT PER PRIMERA VEGADA 

 

MODALITATS 
Nombre d’unitats 
concertades el  
curs 2016-2017 

Nombre d’unitats 
per modificar el 
curs 2017-2018 

Motiu 
(Heu de consignar el codi que pertoqui de l’annex 2 i 
adjuntar una memòria justificativa a la sol·licitud.) 

BATXILLERAT  

ARTS: 
  Primer curs    

  Segon curs    

CIÈNCIES: (1)   
  Primer curs    

  Segon curs    

HUMANITATS 
I CIÈNCIES 
SOCIALS: 

  Primer curs    

  Segon curs    

 
OBSERVACIONS:                
____________, ____ d_________ de 2017 
 
El/la titular 
[Signatura] 
 

(1) L’article 34 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, segons la redacció fixada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de 
la qualitat educativa (LOMCE), disposa que les modalitats del batxillerat són les següents: ciències, humanitats i ciències socials i arts. 

 
Política de privacitat 
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, i l’article 12 del Reial decret 1720/2007, consent expressament que les dades 
facilitades durant el procés de concertació a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de 
les Illes Balears siguin recollides i tractades en un fitxer de titularitat d’aquesta Conselleria, amb domicili al carrer d’Alfons el Magnànim, 29, 07004, de Palma. 
La finalitat d’aquest tractament és valorar i decidir els concerts educatius. 
En qualsevol moment, puc exercir els drets reconeguts en la Llei —en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició— adreçant-me per escrit a la 
Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres o mitjançant un missatge electrònic enviat a l’adreça <lopd@dgplacen.caib.es>, sempre que m’identifiqui 
convenientment (Ref. Protecció de dades). 
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ANNEX 9 
 

EDUCACIÓ ESPECIAL 

SOL·LICITUD DE CONCERT EDUCATIU   

CURS ACADÈMIC 2017-2018  

1. DADES DEL SOL·LICITANT I DEL CENTRE 

 
Nom del / de la titular:                                                                                                                               NIF:                                         
 
Representant del / de la titular:                                                                                                                   DNI:                               
 

 
Representació que exerceix:                                                                                                             
 
Denominació del centre:                                                                                                                             Codi:                           
 
Adreça:                                                                                                                                              Localitat:                                   
 
 
Municipi:                                                                                                    Illa:                                                        CP:  

2. ENSENYAMENTS I UNITATS PER ALS QUALS SOL·LICIT EL CONCERT EDUCATIU  
 
            RENOVACIÓ/MODIFICACIÓ DEL CONCERT EDUCATIU  
 

 

            SUBSCRIPCIÓ DEL CONCERT PER PRIMERA VEGADA 

ENSENYAMENTS MÒDULS SEGONS DISCAPACITAT 
Nombre d’unitats 
concertades el curs 

2016-2017 

Nombre d’unitats 
sol·licitades per al 
curs 2017-2018 

Motiu 
(Heu de consignar el codi que pertoqui de 

l’annex 2 i adjuntar una memòria justificativa 
a la sol·licitud.) 

              Discapacitat auditiva   
 

EDUCACIÓ 
             Autisme o problemes greus 
             de personalitat 

  
 

INFANTIL              Plurideficiència   
 

              Discapacitat psíquica   
 

              Discapacitat auditiva   
 

EDUCACIÓ 
             Autisme o problemes greus  
             de personalitat 

  
 

BÀSICA               Plurideficiència   
 

               Discapacitat psíquica   
 

              Discapacitat auditiva   
 

TRANSICIÓ A LA 
             Autisme o problemes greus  
             de personalitat 

  
 

VIDA ADULTA              Plurideficiència   
 

              Discapacitat psíquica   
 

EDUCACIÓ ESPECIAL  
A CENTRES ORDINARIS 

             Aula UEECO   
 

 
OBSERVACIONS: 
 

____________, ____ d_________ de 2017 
 
El/la titular 
[Signatura] 
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Política de privacitat  
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, i l’article 12 del Reial decret 1720/2007, consent expressament que les dades 
facilitades durant el procés de concertació a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de 
les Illes Balears siguin recollides i tractades en un fitxer de titularitat d’aquesta Conselleria, amb domicili al carrer d’Alfons el Magnànim, 29, 07004, de Palma. 
La finalitat d’aquest tractament és valorar i decidir els concerts educatius. 
En qualsevol moment, puc exercir els drets reconeguts en la Llei —en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició— adreçant-me per escrit a la 
Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres o mitjançant un missatge electrònic enviat a l’adreça <lopd@dgplacen.caib.es>, sempre que m’identifiqui 
convenientment (Ref. Protecció de dades). 
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ANNEX 10 
Dotació bàsica 

 
Per poder tenir en compte les variacions anuals de la matrícula, la dotació 

bàsica és el vuitanta per cent de les necessitats dels alumnes de cada centre al 
final del curs 2015-2016, d’acord amb les dades de la butlleta d’estat que 
consta en el GestIB, amb els criteris següents: 
 
a) Especialistes en pedagogia terapèutica (PT): segons els alumnes amb ACS 
escolaritzats que tengui cada centre en la butlleta d’estat. 

 
Només per a aquests professors i per atendre millor els alumnes dels centres 

d’una sola línia, els alumnes amb ACS d’aquests centres s’han d’incrementar 
un 5 % abans d’aplicar-hi les correspondències següents: 
 
— Fins a quatre alumnes: sis hores 
— De cinc a vuit alumnes: dotze hores 
— De nou a dotze alumnes: divuit hores 
— De tretze a setze alumnes: vint-i-quatre hores 
— Per cada quatre alumnes més: sis hores més 

 
b) Especialistes en audició i llenguatge (AL): segons els alumnes amb suport 
educatiu de tipus AL en la butlleta d’estat, malgrat que ja estiguin comptabilitzats 
com a ACS. 

 
En aquest cas s’ha d’aplicar la correspondència següent: 
 
— Per cada dotze alumnes o fracció: sis hores 

 

c) Professors d’atenció a la diversitat (AD): segons els alumnes amb necessitats 
específiques de suport educatiu (NESE) a la butlleta d’estat, malgrat que ja 
estiguin comptabilitzats com a ACS o AL. 

 
En aquest cas s’ha d’aplicar la correspondència següent: 
 
— Per cada quaranta alumnes o fracció: sis hores 

 

Durant els cursos en què estigui en vigor el present Decret s’ha de garantir que 
entre la dotació bàsica i la dotació addicional els centres conservaran com a 
mínim la dotació bàsica del curs 2016-2017. Els centres no s’han de dotar 
d’hores d’AD mentre hi hagi valors negatius de PT o AL. Mentre hi hagi valors 
negatius d’hores de PT, els centres poden optar per convertir algunes 
d’aquestes hores en hores d’AL. 
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Les ràtios d’alumnes per a cada tipus de recurs poden variar per a cada curs 
escolar d’acord amb la resolució de la convocatòria de la dotació addicional i 
segons les xifres totals d’alumnes i la disponibilitat pressupostària de la 
Conselleria d’Educació i Universitat. 

 

CODI TIPUS NOM DEL CENTRE 
Hores 

d’excés (1) 

EI-EP ESO 

PT AL AD PT AL AD 

07013528 CC AIXA   18 0 0       

07013531 CEI ALADERN -12 12 0 0       

07003501 CC ARCÀNGEL SANT RAFEL -18 24 0 0 0 0 0 

07006767 CC AULA BALEAR   48 24 12 18 6 6 

07003456 CC BALMES   48 18 0       

07001541 CC BEATA FRANCINAINA CIRER   12 12 6 24 12 0 

07001526 CC BEATO RAMÓN LLULL   42 18 0 24 6 0 

07005416 CC BISBE VERGER -12 24 0 0 0 0 0 

07004679 CC CAN BONET   18 6 0 12 0 0 

07004230 CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN   84 30 18 72 12 6 

07013085 CC COOP. SON VERÍ NOU   0 0 0       

07001927 CC COR DE MARIA   12 0 0 6 0 0 

07003171 CC CORPUS CHRISTI   24 18 0       

07003092 CC EL TEMPLE   30 12 0 12 0 0 

07006664 CC ES LICEU   24 18 12 24 0 0 

07000303 CEI ES PORIOL   0 0 0       

07000959 CC ESCOLANIA DE LLUC (INTEGRAT DE MÚSICA)   0 0 0 0 0 0 

07003614 CC ESCOLÀPIES DE PALMA   30 6 6 18 0 0 

07000650 CC FRA JOAN BALLESTER   24 12 6 36 12 0 

07008260 CEI ÍTACA   6 0 0       

07003471 CC JESÚS MARÍA   24 18 6 6 0 0 

07008533 CEI JOGUINA   0 0 0       

07003699 CC JUAN DE LA CIERVA   24 18 6 30 6 0 

07003730 CC LA IMMACULADA   12 6 0 12 0 0 

07003468 CC LA MILAGROSA   60 18 6 30 0 0 

07004084 CC LA PORCIÚNCULA   18 12 12 6 0 0 

07004308 CC LA PURÍSIMA   6 12 0 18 0 0 

07000081 CC LA SALLE   18 12 0 6 0 0 

07001915 CC LA SALLE   18 12 6 30 0 0 

07002440 CC LA SALLE   24 6 6 18 0 0 

07004333 CC LA SALLE   24 18 6 24 6 6 

07002181 CC LA SALLE   36 18 12 42 0 0 

07001472 CC LA SALLE   78 18 12 24 0 0 

07000391 CC L’ASSUMPCIÓ -18 24 0 0 0 0 0 

07002622 CC LLADÓ   18 6 6 12 0 0 

07013516 CC LLAÜT   0 0 0       

07004278 CC MADRE ALBERTA   24 24 12 12 0 0 

07003602 CC MANJÓN   24 12 0 30 0 0 

07006871 CC MARE DE DÉU DE LES NEUS -12 12 0 0 12 0 0 

07006482 CC MATA DE JONC   24 0 0 0 0 0 

07004448 CC MONTESIÓN   30 12 6 24 0 0 

07001721 CC NOSTRA SENYORA DE GRÀCIA   24 12 6 0 0 0 

07000030 CC NOSTRA SENYORA DE LA CONSOLACIÓ -18 12 0 0 12 0 0 

07000807 CC NOSTRA SENYORA DE LA CONSOLACIÓ   36 12 0 12 0 0 
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CODI TIPUS NOM DEL CENTRE 
Hores 

d’excés (1) 

EI-EP ESO 

PT AL AD PT AL AD 

07000111 CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN -18 24 0 0 0 0 0 

07001319 CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN   24 12 0 18 0 0 

07003687 CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN   24 12 6 12 0 0 

07007221 CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN   36 12 0 12 0 0 

07003572 CC NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA   24 0 0       

07003365 CEI NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA   6 0 0       

07002695 CEI NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA   12 0 0       

07004254 CC NUESTRA SEÑORA DE MONTESIÓN   12 12 0 12 0 0 

07003341 CC PEDRO POVEDA   18 12 0 6 0 0 

07008636 CEI PINOCHO   0 0 0       

07003511 CC PIUS XII   24 18 6 6 0 0 

07002609 CEI POPEYE   12 6 0       

07001460 CC PUREZA DE MARÍA   18 6 0 18 6 0 

07002117 CC PUREZA DE MARÍA   18 6 0 6 0 0 

07002737 CEI PUREZA DE MARÍA JARDINES DE INFANCIA   6 0 0       

07005301 CC RAMON LLULL   12 0 0 12 0 0 

07000212 CC RAMON LLULL   18 12 6 12 0 0 

07001344 CC SA REAL -18 12 12 0 12 0 0 

07001733 CEI SAGRADOS CORAZONES -12 12 0 0       

07003675 CC SAGRAT COR   48 18 12 36 6 0 

07005623 CC SAGRATS CORS   30 18 6 18 0 0 

07003328 CC SAN AGUSTÍN   42 24 6 42 0 0 

07003651 CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO   60 12 6 84 12 6 

07000297 CC SAN BUENAVENTURA -18 12 0 0 12 0 0 

07001711 CC SAN BUENAVENTURA   30 12 6 18 6 0 

07003331 CC SAN FELIPE NERI   30 6 6 42 0 0 

07005696 CEI SAN FRANCISCO DE ASÍS   0 0 0       

07001939 CC SAN JOSÉ   24 6 6 36 0 0 

07003559 CC SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA   36 12 6 24 0 0 

07004451 CEI SAN VICENTE DE PAÚL   6 0 0       

07002646 CC SAN VICENTE DE PAÚL   12 6 0       

07003596 CC SAN VICENTE DE PAÚL   30 12 6 12 0 0 

07001058 CC SANT ALFONS   132 12 18 48 0 0 

07002701 CC SANT ANTONI ABAT   30 24 6 30 0 6 

07003298 CC SANT FRANCESC   6 12 0 18 0 0 

07012937 CEI SANT FRANCESC D’ASSÍS   0 0 0       

07001150 CC SANT FRANCESC D’ASSÍS   18 18 0 6 0 0 

07002579 CC SANT FRANCESC D’ASSÍS   18 0 0       

07002130 CC SANT FRANCESC D’ASSÍS   24 24 6 12 0 0 

07003444 CC SANT FRANCESC D’ASSÍS   24 18 0       

07004588 CC SANT FRANCESC D’ASSÍS   30 12 6 18 0 0 

07000731 CC SANT FRANCESC DE SALES   42 12 0 36 0 0 

07003067 CC SANT JOSEP OBRER II   54 18 12 96 18 12 

07003717 CC SANT PERE   36 24 12 36 18 6 

07000315 CC SANT SALVADOR   24 0 0 0 0 0 

07005611 CC SANT VICENÇ DE PAÜL   18 12 0 6 0 0 

07001666 CC SANT VICENÇ DE PAÜL   24 18 0 0 0 0 

07002105 CC SANT VICENÇ DE PAÜL   24 12 6 24 0 0 

07004266 CC SANT VICENÇ DE PAÜL   24 6 6 24 0 0 

07001447 CC SANT VICENÇ DE PAÜL   42 12 6 42 0 0 
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CODI TIPUS NOM DEL CENTRE 
Hores 

d’excés (1) 

EI-EP ESO 

PT AL AD PT AL AD 

07003390 CC SANT VICENÇ DE PAÜL   48 18 12 36 0 0 

07002415 CEI SANTA CATALINA THOMÀS   0 0 0       

07003021 CC SANTA MAGDALENA SOFIA   6 12 6 24 0 0 

07002920 CC SANTA MARIA -18 24 0 0 0 0 0 

07003262 CC SANTA MÓNICA   30 24 6 18 0 6 

07002427 CC SANTA TERESA   24 24 6 0 0 0 

07003377 CC SANTÍSIMA TRINIDAD   24 6 0 6 0 0 

07004643 CC SANTÍSIMA TRINIDAD -18 24 0 0 0 0 0 

07001459 CC SANTO TOMÁS DE AQUINO - LICEO SANTA TERESA   24 6 6 0 0 0 

07008491 CEI SOL IXENT   0 0 0       

07004539 CC VERGE DE MONTI-SION   18 0 0       

07002816 CC VIRGEN DEL CARMEN   18 18 12 24 0 0 

07001216 CEI VIRGEN MILAGROSA   6 0 0       

07008570 CEI XIPELL   6 0 0       

 
(1) Aquestes hores negatives han de ser absorbides per la dotació addicional, si és el cas. 
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ANNEX 11 
Ràtio mínima per etapa i municipi 

 

Municipi Infantil Primària Secundària Batxillerat GM GS 

Alaior 20 23 23    

Alaró 20 20 24    

Alcúdia 20 25 23    

Andratx 20 22 21    

Artà 20 25 24    

Binissalem 20 23 24    

Campos 20 23 23    

Ciutadella 20 24 24    

Eivissa 20 24 23 30   

Escorca  8* 8**    

Felanitx 20 24 23    

Ferreries 20 17 23    

Inca 20 25 24 30   

Llucmajor 20 24 25    

Manacor 20 25 23    

Maó 20 24 24    

Marratxí 20 25 24  28 21 

Muro 20 22     

Palma 20 23 24 26 24 24 

Pollença 20 25 23    

Porreres 20 20     

Sa Pobla 20 25 25    

Sant Antoni de Portmany 20 25 22    

Sant Francesc de Formentera 20      

Sant Josep de sa Talaia 20 25 24    

Santa Maria del Camí 20 24 24    

Santanyí 20 18 20    

Sóller 20 20 23    

Son Servera 20      

* De mitjana per cicle 
** De mitjana per unitat a tota l’etapa 

 

Per a tots els municipis, la ràtio mínima per a les unitats de PMAR i de 
formació professional bàsica és de 10 alumnes. 
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ANNEX 12 
Repartiment d’hores dels professors dels cicles formatius 

 
Cicle Hores dels professors tècnics 

(diplomats) 
Hores dels professors llicenciats o 

equivalents 
Total d’hores 

FPB. Tots els cicles, ambdós cursos 24 12 36 

Cicles de grau 
mitjà 

ADG21 
Primer curs 27 15 42 

Segon curs 28 14 42 

COM21 
Primer curs 17 25 42 

Segon curs 29 13 42 

ELE21 
Primer curs 26 16 42 

Segon curs 31 11 42 

ELE22 
Primer curs 24 18 42 

Segon curs 33 9 42 

IFC21 
Primer curs 28 14 42 

Segon curs 22 20 42 

SAN22 Primer curs 26 16 42 

Segon curs 34 8 42 

SAN23* 38 14 52 

SSC21 Primer curs 27 15 42 

Segon curs 33 9 42 

Cicles de grau 
superior 

ADG31 
Primer curs 16 28 44 

Segon curs 21 23 44 

ADG32 
Primer curs 16 28 44 

Segon curs 20 24 44 

COM33 
Primer curs 9 35 44 

Segon curs 30 14 44 

IFC31 
Primer curs 16 28 44 

Segon curs 21 23 44 

IFC33 
Primer curs 9 35 44 

Segon curs 30 14 44 

 
* Inclou el primer trimestre del segon curs per dur a terme la formació a centres de treball (FCT). 

 
Si es concerten cicles no compresos en aquesta relació, les hores s’han de 

prorratejar entre tota la plantilla atorgada pel concert, d’acord amb el que 
estableixin el reial decret de creació del títol i el reial decret o l’ordre 
d’aprovació del currículum. 
 
Les hores dels mòduls corresponents als professors tècnics (diplomats o 

assimilats) s’han d’abonar segons el sou d’aquests professors encara que les 
imparteixin professors llicenciats o equivalents. 
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