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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

14220

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de desembre de 2017 per la
qual es convoca el procediment per a l’establiment, la renovació o la modificació dels concerts
educatius per al curs acadèmic 2018-2019

El 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, regula aquestes convocatòries per als cursos 2017-2018 a 2022-2023. En tot el
que no s’oposi al Decret esmentat, el Decret 38/1998, de 20 de març, regula el règim d’establiment, modificació i pròrroga dels concerts i
convenis del segon cicle de l’educació infantil en el marc de la comunitat autònoma de les Illes Balears i el Decret 22/2007, de 30 de març,
regula els concerts singulars de l’educació secundària postobligatòria a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
L’article 6 del Decret 3/2017 estableix que els concerts educatius que s’acordin en compliment d’aquest Decret tenen una durada de sis anys i
que els centres poden sol·licitar cada any l’establiment, la renovació i la modificació dels concerts.
L’article 7 del Decret esmentat estableix que el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha de publicar anualment la resolució de
convocatòria per a la subscripció de concerts per primera vegada o per a la modificació dels concerts educatius ja vigents.
L’article 27 del Decret 3/2017 estableix la relació d’apartats en què els centres privats concertats han d’utilitzar el GestIB i també determina
que se’n podrà establir qualsevol altre que oportunament es requereixi per resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres.
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Així, l’article 6 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de gener de 2017 per la qual es convoca el
procediment per a l’establiment dels concerts educatius per als cursos acadèmics 2017-2018 a 2022-2023 i s’amplia la relació d’apartats en
què els centres privats concertats han d’utilitzar el GestIB (BOIB núm. 7, de 17 de gener) estableix que la sol•licitud de renovació,
modificació o nova subscripció d’un concert s’ha de tramitar mitjançant el GestIB.
Finalment, el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura
orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 18/2017, de 2 de
novembre, disposa que la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres exerceix les competències en matèria de centres concertats i
privats.
Per tot això, en compliment del que disposen els articles 7 i 27 del Decret 3/2017 i a l’empara del que estableix l’article 16 de la Llei 3/2003,
de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer
Convocar el procediment per a l’establiment, la renovació o la modificació dels concerts educatius per al curs 2018-2019 i obrir el termini en
què els centres privats concertats poden presentar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, a través del GestIB i en format
PDF/A amb la característica OCR, les sol·licituds d’establiment, de renovació o de modificació dels concerts educatius d’acord amb les
instruccions dels annexos 1 i 2 i mitjançant els models que figuren en els annexos 3 a 9 d’aquesta Resolució.
Segon
Fixar el termini per presentar les sol·licituds, que comença el dia 1 de gener de 2018 i acaba el dia 31 de gener de 2018 a les 23.59 hores.
L’esmena i la millora de les sol·licituds, a petició motivada de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, es podrà efectuar fins
al dia 14 de febrer, a les 23.59 hores, signant novament la sol•licitud esmenada al GestIB.
Tercer
Establir la validesa de les hores totals assignades a cada centre en l’annex 10 del Decret 3/2017 i de la distribució de les hores entre els
professors dels cicles formatius de formació professional de l’annex 12 del Decret 3/2017, modificat per la Resolució del director general de
Planificació, Ordenació i Centres de 25 de setembre de 2017 (BOIB núm. 119, de 28 de setembre).
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Quart
Publicar la modificació dels annexos 1 a 9, 10 i 11 del Decret 3/2017, així com dels annexos 13 i 14 de la Resolució del director general de
Planificació, Ordenació i Centres de 16 de gener de 2017 per la qual es convoca el procediment per a l’establiment dels concerts educatius
per als cursos acadèmics 2017-2018 a 2022-2023 i s’amplia la relació d’apartats en què els centres privats concertats han d’utilitzar el
GestIB.
Cinquè
Disposar que aquesta Resolució comenci a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Educació i
Universitat en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 15 de desembre de 2017
El director general de Planificació, Ordenació i Centres
Antonio Morante Milla
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ANNEX 1
Documentació dels centres que sol·liciten la renovació, la modificació o la subscripció d’un concert educatiu
Les sol·licituds per a la renovació, la modificació o la subscripció d’un concert educatiu per a cada etapa educativa (annexos 3 a 9) 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 concert 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 estableixen l’article 27
del 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 (BOIB núm. 6, de 14 de gener), i l’article 6 de la Resolució del
director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de gener de 2017 (BOIB núm. 7, de 17 de gener). El model d’aquesta
declaració figura en l’annex 13.
6. Una declaració responsable que tot el personal del centre ha presentat el certificat negatiu del Registre central de delinqüents sexuals.
El model d’aquesta declaració figura en l’annex 14.
7. La documentació que acrediti que la persona sol·licitant té la condició de representat legal de la titularitat del centre (per exemple un
poder notarial de representació).
8. Si la titularitat del centre correspon a 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 o
modificació 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 de concerts
educatius
1. DESCRIPCIÓ DELS CAMPS
Nom del titular

Entitat jurídica que és la titular del centre.
Número d’identificació fiscal de l’entitat titular del centre. No s’ha de confondre amb el NIF del centre, si

NIF

en té un de diferent.

Representant del 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, la modificació 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.
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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 d’un nombre diferent d’unitats concertades
respecte al curs escolar 2017-2018 amb motiu de la sol·licitud d’unitats noves per creixement vegetatiu, la transformació entre etapes, la
reducció d’unitats, etc.
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 del primer curs de nous estudis (sempre referit a estudis de formació professional bàsica o estudis postobligatoris:
batxillerat, cicles de grau mitjà o de grau superior de formació professional).
6. Implantació del segon curs d’estudis concertats (sempre referit a estudis de formació professional bàsica o estudis postobligatoris:
batxillerat, cicles de grau mitjà o 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 2018-2019
1. DADES DEL SOL·LICITANT I DEL CENTRE
Nom del titular:

NIF:

Representant del 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
Nombre d’unitats
concertades el curs
2017-2018

ENSENYAMENTS

Nombre d’unitats
sol·licitades per al curs
2018-2019

Motiu: heu de consignar el codi que
pertoqui de l’annex 2 i adjuntar una
memòria justificativa a la sol·licitud.
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Educació infantil 3 anys
Educació infantil 4 anys
Educació infantil 5 anys

OBSERVACIONS:

____________, ____ de gener de 2018

El/la representant del 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 del Ter, 16, 07009, 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- adreçantme 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 2018-2019
1. DADES DEL SOL·LICITANT I DEL CENTRE
Nom del titular:

NIF:

Representant del 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
Nombre d’unitats
concertades el curs
2017-2018
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ENSENYAMENTS

Educació primària

Nombre d’unitats
sol·licitades per al curs
2018-2019

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

□ Primer curs
□ Segon curs
□ Tercer curs
□ Quart curs
□ Cinquè curs
□ Sisè curs

OBSERVACIONS:

____________, ____ de gener de 2018

El/la representant del 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 del Ter, 16, 07009, 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- adreçantme 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 2018-2019
1. DADES DEL SOL·LICITANT I DEL CENTRE
Nom del titular:

NIF:

Representant del 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
Nombre d’unitats
concertades el curs
2017-2018
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ENSENYAMENTS

Educació secundària
obligatòria

□ Primer curs
□ Segon curs
□ Segon curs (unitats PMAR)
□ Tercer curs
□ Tercer curs (unitats PMAR)
□ Quart curs

Nombre d’unitats
sol·licitades per al
curs 2018-2019

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

(1)

(1)

OBSERVACIONS:

____________, ____ de gener de 2018

El/la representant del 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, la modificació o 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 dona 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 del Ter, 16, 07009, 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- adreçantme 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 2018-2019
1. DADES DEL SOL·LICITANT I DEL CENTRE
Nom del titular:

NIF:

Representant del 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
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DENOMINACIÓ

Nombre d’unitats
concertades el curs
2017-2018

Nombre d’unitats
sol·licitades per al
curs 2018-2019

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 BÀSICA PER A ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

OBSERVACIONS:

____________, ____ de gener de 2018

El/la representant del 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 del Ter, 16, 07009, 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- adreçantme 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 2018-2019
1. DADES DEL SOL·LICITANT I DEL CENTRE
Nom del titular:

NIF:

Representant del 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
2017-2018

Nombre d’unitats
sol·licitades per al
curs 2018-2019

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

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/156/997011

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Denominació:
Denominació:
Denominació:
Denominació:
Denominació:

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
Denominació:
Denominació:
Denominació:
Denominació:
Denominació:

OBSERVACIONS:

____________, ____ de gener de 2018
El/la representant del 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 del carrer del Ter, 16, 07009, 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- adreçantme 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 8
BATXILLERAT
SOL·LICITUD DE CONCERT EDUCATIU
CURS ACADÈMIC 2018-2019
1. DADES DEL SOL·LICITANT I DEL CENTRE
Nom del titular:

NIF:

Representant del 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
Nombre d’unitats
concertades el curs
2017-2018

MODALITATS
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ARTS:

BATXILLERAT(1)

CIÈNCIES:

HUMANITATS I
CIÈNCIES SOCIALS:

Nombre d’unitats
sol·licitades per al
curs 2018-2019

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

□ Primer curs
□ Segon curs
□ Primer curs
□ Segon curs
□ Primer curs
□ Segon curs

OBSERVACIONS:

____________, ____ de gener de 2018

El/la representant del 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 del Ter, 16, 07009, 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- adreçantme 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 2018-2019
1. DADES DEL SOL·LICITANT I DEL CENTRE
Nom del titular:

NIF:

Representant del 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 LA DISCAPACITAT

Nombre
d’unitats
concertades el
curs 2017-2018

Nombre d’unitats
sol·licitades per al
curs 2018-2019

Motiu: heu de consignar el
codi que pertoqui de l’annex
2 i adjuntar una memòria
justificativa a la sol·licitud.
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□ Discapacitat auditiva
EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ BÀSICA

TRANSICIÓ A LA
VIDA ADULTA
EDUCACIÓ ESPECIAL A
CENTRES ORDINARIS

□ Autisme o problemes greus de personalitat
□ Plurideficiència
□ Discapacitat psíquica
□ Discapacitat auditiva
□ Autisme o problemes greus de personalitat
□ Plurideficiència
□ Discapacitat psíquica
□ Discapacitat auditiva
□ Autisme o problemes greus de personalitat
□ Plurideficiència
□ Discapacitat psíquica
□ Aula UEECO

OBSERVACIONS:
____________, ____ de gener de 2018

El/la representant del 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 del Ter, 16, 07009, 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- adreçantme 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

S’afegeix a l’annex 10 del Decret 3/2017 el text següent:
Els centres privats concertats que imparteixen, alhora, educació infantil, educació primària i
educació secundària obligatòria (ESO), o també educació primària i ESO, i que, malgrat tenir
alumnes matriculats a l’ESO que requereixen adaptació curricular significativa (ACS) o suport
d’audició i llenguatge (AL), no tenen el nombre mínim d’alumnes requerit per la resolució
que dicta, anualment i per a cada curs escolar, el director general de Planificació, Ordenació i
Centres per establir el procediment per ampliar la dotació de personal d’atenció a la
diversitat a l’ensenyament privat concertat i, per això, només disposen de la dotació bàsica
de mestres de pedagogia terapèutica (PT) i d’audició i llenguatge (AL) per a l’educació
infantil o la primària d’aquest annex, poden distribuir les hores corresponents a aquesta
dotació bàsica, d’acord amb els criteris que estableixi la Conselleria d’Educació i Universitat,
entre l’educació infantil, l’educació primària i l’ESO, de manera proporcional al nombre
d’alumnes d’ACS i de suport d’AL.
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Així mateix, respecte dels professors que imparteixin aquestes hores a l’ESO, a partir de l’1
de gener de 2018 s’ha de finançar, en proporció a les hores que imparteixin en aquesta
etapa educativa i en funció de la titulació, el complement d’equiparació per a diplomats dels
cursos primer i segon de l’ESO o el complement de sou d’equiparació per a llicenciats dels
cursos primer i segon de l’ESO, i, en cas que el professor tengui reconeguda l’antiguitat
requerida, el complement de trienni d’equiparació per a llicenciats dels cursos primer i segon
de l’ESO.
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ANNEX 11
Ràtio mínima per etapa i municipi o zona
Municipi
Alaior
Alaró
Alcúdia
Andratx
Artà
Binissalem
Campos
Ciutadella
Eivissa
Escorca
Felanitx
Ferreries
Inca
Llucmajor
Manacor
Maó
Marratxí
Muro
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Palma

A
B
C
D

Pollença
Porreres
Sa Pobla
Sant Antoni de Portmany
Sant Josep de sa Talaia
Santa Maria del Camí
Santanyí
Sóller
* De mitjana per cicle

Primària

Secundària

Batxillerat

22
19
25
21
24
24
24
24
24
7*
21
18
25
24
24
23
24
21
23
24
24
22
25
20
25
24
25
24
17
19

23
26
23
20
24
26
23
24
23
8*
23
22
24
24
25
24
24

28

23
26
23
23
22

GM

GS

13
28

27
28
24
31

30

23

24

27

24
23
22
22
22
22

Per a tots els municipis o zones la ràtio mínima per a les unitats de PMAR i de formació
professional bàsica és de 10 alumnes i per a l’educació infantil de segon cicle és de 20 alumnes.
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ANNEX 13
Declaració responsable d’utilització del GestIB
[Nom i llinatges del representant]....................…………....….........…………………, amb DNI núm.
……......……….., actuant en nom i representació de l’entitat ………………....................………….., amb
CIF ……………………, titular del centre................................................, amb codi................ i domicili al
carrer …........…………………....…….., amb CP…………….., de ……………………….,
DECLAR:
Que em compromet que el centre que represent complirà el que s’estableix en l’article 27 del
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, pel que fa a la utilització del GestIB, així com les resolucions del director
general de Planificació, Ordenació i Centres que ampliïn la relació de tasques que s’han de dur
a terme a través d’aquesta aplicació informàtica, i, en concret, l’article 6 de la Resolució del
director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de gener de 2017 (BOIB núm. 7, de
17 de gener).
I, perquè consti, sign aquest document.
............................................., ..... de gener de 2018
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[Signatura i segell de l’entitat]
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ANNEX 14
Declaració responsable de disposar dels certificats negatius del Registre central de
delinqüents sexuals de tot el personal
[Nom i llinatges del representant]....................…………....….........…………………, amb DNI núm.
…………….., actuant en nom i representació de l’entitat ………………....................………….., amb CIF
……………………, titular del centre................................................, amb codi................ i domicili al
carrer …........…………………....…….., amb CP…………….., de ……………………….,
DECLAR:
Que a la secretaria del centre consten els certificats que, en aplicació del que disposa l’article
13.5 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, acrediten que tot el personal del centre no està inscrit en el Registre central de
delinqüents sexuals.
Aquesta declaració responsable s’estén a tot el període de vigència dels concerts educatius
subscrits entre l’entitat que represent i la Conselleria d’Educació i Universitat a partir del curs
2018-2019, per la qual cosa anualment faré les gestions adients de comprovació.
I, perquè consti, sign aquest document.
............................................., ..... de gener de 2018
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[Signatura i segell de l’entitat]
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