DECRET .../202X, pel qual es regulen els concerts educatius.
L’article 131.3 f) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que, en matèria
d’ensenyament no universitari, correspon a la Generalitat de Catalunya, la competència
compartida que inclou el règim de sosteniment amb fons públics dels ensenyaments del
sitema educatiu i dels centres que els imparteixen.
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, inclou entre els principis en què es
fonamenta el sistema educatiu, el de la qualitat de l'educació per a tot l'alumnat, el de l'equitat
com a igualtat d'oportunitats i el de la transmissió de valors que afavoreixin la llibertat, la
responsabilitat, la tolerància i la justícia, entre altres valors democràtics.
La Llei orgànica d’educació introdueix també una nova regulació del règim de concerts
educatius i determina que correspon a les Comunitats Autònomes el desplegament del règim
de concerts educatius.
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, defineix un nou model educatiu d’interès públic i,
al respecte, introdueix el Servei d’Educació de Catalunya com a eina vehiculadora d’un servei
d'educació de qualitat i igualat, on els centres públics i concertats participin dels criteris
d'equitat i excel·lència. La llei garanteix, també, la suficiència financera dels centres concertats
i potencia la figura del contracte-programa per aquells centres que participin decididament en
la coresponsabilització.
L’Estatut d’autonomia de Catalunya, en l’article 21.3 determina que els centres docents privats
poden ésser sostinguts amb fons públics d’acord amb el que determinen les lleis, per tal de
garantir els drets d’accés en condicions d’igualtat i de qualitat de l’ensenyament.
L’objectiu d’aquest decret és adequar la normativa reguladora del concert al marc legal derivat
de la llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, traslladant a la nova regulació normativa els
consensos socials sobre el Servei d’Educació de Catalunya que s’han anat bastint al nostre
país des del Pacte Nacional per a l’Educació de l’any 2006, els quals s’han incorporat al nostre
marc legal mitjançant l’esmentada llei. Per assolir aquest objectiu, el Decret s’estructura en
sis títols i quatre capítols.
El títol 1 conté les disposicions de caràcter general, defineix el contingut i els ensenyaments
objecte del concert educatiu, i la formalització, la durada i l’aprovació dels concerts educatius
en el marc de la programació de l’oferta de llocs escolars integrats al Servei d’Educació de
Catalunya.
El títol 2 regula les modalitats del concerts (general, singular total i singular parcial), estableix
les obligacions de cada part (Departament d’Educació i titularitats dels centres concertats),
així com els mòduls econòmics. Les obligacions de les diferents parts s’estableixen en deu
articles, des de l’assignació de fons i altres obligacions de l’Administració educativa, fins a
obligacions específiques dels titulars dels centres concertats relatives al compliment dels
principis legals de la prestació del Servei d’Educació de Catalunya (gratuïtat, igualtat d’accés
i coeducació), les derivades de la satisfacció de les necessitats d’escolarització d’acord amb
la programació educativa, les relatives a la participació de la comunicat educativa en el
funcionament i el govern dels centres concertats i , per últim, les específiques de les titularitats
dels centres concertats relatives a les activitats extraescolars i complementàries i amb als
serveis escolars, i al projecte educatiu de llurs centres.

El títol 3 estableix el procediment de subscripció dels concerts educatius; els requisits, els
criteris de prioritat associat a l’accés al règim de concert educatiu, la modificació, els criteris
de satisfacció de la necessitat d’escolarització, i la definició de l’oferta educativa del Servei
d’Educació de Catalunya en funció de l’oferta de llocs establerta per cada zona educativa.
Dins d’aquest títol, el capítol de renovació dels concerts educatius incorpora, com a
simplificació administrava i també com a eina de consolidació del Servei d’Educació de
Catalunya, la renovació automàtica dels concerts sempre que compleixin el requisit previ de
necessitats d’escolarització, d’acord amb la oferta única i integrada dels llocs escolars que
s’estableix en l’article 5.
El capítol 4 d’aquest títol estableix el procediment en situacions d’extinció del concert, tals com
la mort de la persona física titular d’un centre concertat, l’extinció de la persona jurídica titular
d’un centre concertat, els supòsits d’exclusió de l’extinció per mutu acord o de processos de
concurs de creditors i, finalment, les limitacions relatives a l’accés al règim de concertació
educativa posterior a l’extinció d’un concert per voluntat pròpia de la titularitat o per liquidació
de les obligacions econòmiques pendents.
Pel que fa al títol 4, el Decret regula tot allò que fa referència a l’execució dels concerts
educatius, la contractació del personal docent i complementari, l‘abonament dels salaris i
altres conceptes i la retribució del pagament delegat. Els articles 48 a 54 estableixen la manera
en que les titularitats dels centres concertats exerciran la seva responsabilitat.
El títol 5 regula el contracte programa. Aquesta nova formula de finançament que és un acord
de coresponsabilitat entre el Departament d’Educació i la titularitat del centre concertat, pretén
disposar d’un sistema de finançament més equitatiu que faciliti la participació de tots els
centres concertats en l’escolarització equilibrada de tot l’alumnat. La seva finalitat és
complementar el finançament que reben els centres concertats que suporten costos superiors
derivats de la complexitat de la tasca educativa que han d’impartir per les circumstàncies que
s’estableixen en la l’article 48.5 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol.
La resta d’articles d’aquest títol estableixen els requisits i la forma per accedir al contracte
programa, la durada i les obligacions d’ambdues parts, administració educativa i titularitat del
centre concertat. Finalment regula també la seva renovació o extinció.
El títol 6 regula i estableix el règim d’infraccions i sancions per incompliment de les obligacions
derivades del concert educatiu. És a dir, les causes i sancions dels incompliments lleus, greus
o molt greus, les mesures addicionals, incoacions i resolució dels expedients administratius
corresponents.
Aquesta iniciativa s’inclou al Pla normatiu de la Generalitat per als anys 2019-2020 i s'exerceix
en el marc del règim de millora de la qualitat normativa i dels principis de bona regulació, en
particular, dels principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica,
transparència i eficiència. Es persegueix la millora de la prestació del Servei d'Educació de
Catalunya com a interès general justificatiu, tot establint la regulació imprescindible per
atendre les necessitats detectades, alhora que resulta coherent amb l'ordenament jurídic
vigent i no s'estableixen càrregues administratives innecessàries als destinataris. Així mateix
s'ha garantit la participació ciutadana en l'elaboració, així com el règim de transparència.
Aquest Decret s'ha tramitat segons el que disposen l'article 59 i següents de la Llei 26/2010,
del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
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i d'acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern i disposa del dictamen previ del Consell Escolar de Catalunya.
En virtut d'això, a proposta del conseller d'Educació, d'acord amb/vist el dictamen de la
Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,
Decreto:
Títol 1
Disposicions generals
Article 1
Objecte del Decret
1. El règim de concert educatiu és el model ordinari de finançament amb recursos públics dels
centres privats que presten el Servei d’Educació de Catalunya.
2. El concert educatiu fa efectiu el dret a l’educació bàsica i gratuïta, la garantia del qual
correspon als poders públics mitjançant la programació general de l’ensenyament.
Article 2
Incorporació dels centres privats a la prestació del Servei d’Educació de Catalunya
1. Mitjançant la subscripció d’un concert educatiu els centres privats que disposin
d’autorització per impartir els ensenyaments previstos a l’article següent d’aquest Decret i
satisfacin necessitats d’escolarització en el marc de la programació educativa poden vincularse, com a centres concertats, a la prestació del Servei d’Educació de Catalunya.
2. Els centres concertats, com a prestadors del Servei d’Educació de Catalunya, garanteixen
en l’exercici de la seva activitat i en els seus àmbits d’actuació l’efectivitat dels principis
ordenadors de la prestació d’aquest servei d’interès públic establerts a l’article 43.1 de la Llei
12/2009, del 10 de juliol, d’educació.
Article 3
Ensenyaments objecte de concertació educativa
1. D’acord amb les modalitats de concert educatiu establertes als articles 11, 12 i 13 d’aquest
Decret, poden ser objecte de concert educatiu els ensenyaments següents impartits en els
centres privats que reuneixin les condicions fixades en aquest Decret:
a) Segon cicle d’educació infantil.
b) Educació primària.
c) Educació secundària obligatòria.
d) Formació professional de grau mitjà.
e) Formació professional de grau superior.
f) Batxillerat.
g) Altres ensenyaments de caràcter gratuït.
2. També es poden concertar els centres privats d’educació especial.
Article 4
Formalització del concert educatiu
1. Els concerts educatius es formalitzaran per les persones titulars de les direccions territorials
del Departament d’Educació i per les titularitats dels centres en un document administratiu,
el text del qual l'aprovarà la consellera o el conseller d’Educació.
2. En el document administratiu del concert educatiu es farà expressa referència als punts
següents:
a) L'assumpció per part de la titularitat del centre de les obligacions que li corresponen d’acord
amb el present Decret.
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b) El nombre i les característiques de les unitats o els grups escolars concertats i del personal
inclòs en el concert educatiu.
c) La contraprestació econòmica a percebre pel centre per a la realització del servei d’interès
públic d'educació.
d) El procediment de pagament de les quantitats assignades pel Departament d'Educació.
e) El procediment per a la justificació de les despeses de funcionament del centre i la subjecció
al control financer de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
f) Els imports de les quotes corresponents a les activitats complementàries d’acord amb la
corresponent autorització administrativa de cobrament, i els imports de les activitats
extraescolars i serveis escolar que s’han comunicat al Departament d’Educació.
g) En el cas dels concerts singulars parcials, les quotes que es podran percebre de les famílies
o, al seu cas, de l’alumnat com a finançament complementari al rebut per la impartició dels
ensenyaments objecte d’aquest concert.
h) Els seus òrgans de govern.
i) El règim de provisió de vacants i d'acomiadament del personal docent del centre.
j) L'exigència de fer constar a la denominació, documentació i publicitat del centre la seva
condició de centre vinculat a la prestació del Servei d’Educació de Catalunya.
k) La durada del concert.
3. Els documents administratius dels concerts educatius dels centres amb contracte programa
incorporaran aquests contractes com un Annex.
Article 5
Programació de l’oferta de llocs escolars en els centres integrats en el Servei d’Educació de
Catalunya.
1. El departament determina per a cada curs escolar i per a cada zona educativa l’oferta
educativa de llocs escolar en els centres concertats d’acord amb el que estableix la normativa
que regula la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres
del Servei d’Educació de Catalunya.
2. En els ensenyaments concertats, els centres no poden tenir en funcionament grups no
inclosos a la programació educativa i, per tant, sense concert educatiu, excepte en els supòsits
de concertació progressiva en el cas de centres de nova creació.
Article 6
De les persones facultades per subscriure concerts educatius amb el Departament d’Educació
Poden subscriure els concerts educatius regulats per aquest Decret les persones físiques o
jurídiques de caràcter privat que siguin titulars de centres docents privats ubicats a Catalunya
i inscrits com a tals al Registre de centres del Departament d'Educació.
Article 7
De l’aprovació dels concerts educatius
Correspon a la persona titular del Departament d’Educació la potestat per aprovar els concerts
educatius i a les directores o als directors territorials del Departament d’Educació la seva
formalització.
Article 8
Durada dels concerts
1. Els concerts educatius per impartir ensenyaments de segon cicle d’educació infantil,
d’educació primària i educació secundària obligatòria i els concerts amb els centres d’educació
especial tindran una durada de 6 anys.
2. Els concerts per impartir ensenyaments de formació professional i batxillerat tindran una
durada de 4 anys.
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Es podran subscriure concerts de durada inferior a les fixades als apartats precedents per
adaptar-los al calendari general de renovació.
3. Durant la seva vigència, es revisaran els concerts i s’adaptaran les seves clàusules quan
es produeixi una modificació de la situació del centre que incideixi en el concert subscrit.
4. Els concerts es prorroguen i renoven d’acord amb el procediment respectiu establert en
aquest Decret.
Article 9
Inscripció dels concerts educatius en el Registre de Centres del Departament d’Educació
1. Una vegada formalitzats els concerts educatius en el corresponent document administratiu,
s’inscriuran d’ofici en el Registre de Centres del Departament d’Educació.
2. La inscripció de cada concert inclourà, com a mínim, la següent informació:
a) Dades identificatives del centre o centres objecte del concert i de la persona o persones
físiques o jurídiques que tinguin la titularitat.
b) Data d’aprovació i de formalització del concert educatiu.
c) Ensenyaments objecte del concert i modalitat o modalitats dels concert o concerts subscrit
pel centre.
d) Nombre d’unitats o grups concertats.
e) Modificacions, pròrrogues i renovacions dels concerts.
f) Incompliments de les obligacions derivades del concert i els seus efectes.
g) En cas d’extinció del concert, data de l’extinció i les seves causes.
Article 10
Resolució de les qüestions relatives a la interpretació i execució dels concerts
Les qüestions que sorgeixin en la interpretació i execució dels concerts, sense perjudici d’allò
que es disposa a l’article 61 de la Llei orgànica 8/1985, seran resoltes per la persona titular
del Departament d’Educació, les resolucions de la qual seran definitives en via administrativa
i contra les quals es podrà interposar recurs potestatiu de reposició o, directament, recurs
contenciós administratiu.
Títol 2
Modalitats i contingut dels concerts educatius
Capítol 1
Modalitats dels concerts educatius
Article 11
Concert educatiu general
1. El concert educatiu general té per objecte possibilitar la vinculació a la prestació del Servei
d’Educació de Catalunya als centres de titularitat privada que imparteixin els ensenyaments
del segon cicle d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària obligatòria i els
centres d’educació especial, sempre que, d’acord amb la programació de l’oferta educativa,
satisfacin necessitats d’escolarització.
2. El finançament que reben els centres en concepte de concert educatiu general garanteix
que els ensenyaments concertats s’imparteixen en règim de gratuïtat i es pot complementar
mitjançant la subscripció d’un contracte programa, d’acord amb el que s’estableix al Títol 5
d’aquest Decret.
Article 12
Concert educatiu singular total
1. Els centres que imparteixin ensenyaments de formació professional de grau mitjà i que
satisfacin necessitats d’escolarització d’acord amb la programació educativa es podran
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vincular a la prestació del Servei d’Educació de Catalunya mitjançant la subscripció d’un
concert educatiu en la modalitat de concert singular total.
2. L’objecte dels concerts educatius singulars totals és garantir la gratuïtat dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà impartits en centres privats que satisfacin necessitats
d’escolarització. A aquests efectes, l’import del mòdul corresponent a aquests ensenyaments
cobrirà totalment el cost de la seva impartició, dins els límits màxims fixats a les lleis de
pressupostos de la Generalitat.
3. Els centres privats amb concert singular total no podran percebre quotes de les famílies en
concepte de la impartició dels ensenyaments objecte d’aquest concert.
Article 13
Concert educatiu singular parcial
1. Els centres que imparteixin ensenyaments de formació professional de grau superior i de
batxillerat i que satisfacin necessitats d’escolarització d’acord amb la programació educativa
poden concertar la impartició d’aquests ensenyaments mitjançant la subscripció d’un concert
educatiu en la modalitat de concert singular parcial.
2. L’objecte dels concerts educatius singulars parcials és facilitar a l’alumnat l’accés als
ensenyaments postobligatoris de formació professional de grau superior i de batxillerat
impartits en els centres privats mitjançant l’assignació de fons públics a aquests centres
destinats a cobrir parcialment el cost de la impartició d’aquests ensenyaments.
3. Els centres privats amb concert singular parcial podran percebre de les famílies quotes en
concepte de finançament complementari per la impartició dels ensenyaments objecte d’aquest
concert, en la quantia màxima que es determini a les lleis de pressupostos de la Generalitat.
Capítol 2
Obligacions derivades dels concerts educatius
Secció 1
Obligacions del Departament d’Educació
Article 14
De l’assignació de fons i altres obligacions de l’Administració educativa.
1. El concert educatiu obliga l'Administració educativa a assignar fons públics per al
sosteniment dels centres concertats d’acord amb la modalitat del concert educatiu subscrit, al
reconeixement dels beneficis fiscals i no fiscals derivats de la consideració que els centres
concertats tenen d'assimilats a les fundacions benèfico-docents d’acord amb la legislació
orgànica, així com de tots aquells beneficis que els puguin correspondre en virtut de l'activitat
educativa que desenvolupen.
2. L’assignació de fons als centres concertats es fa a través del mòdul econòmic general.
Aquesta assignació es pot ampliar mitjançant l’assignació d’un mòdul ampliat, en el cas dels
centres amb contracte programa, i mitjançant subvencions, d’acord amb les corresponents
convocatòries.
Article 15
Mòdul econòmic general
1. Dins de les disponibilitats pressupostàries, l'assignació de fons públics als centres
concertats es realitzarà mitjançant un mòdul econòmic establert amb caràcter general per
unitat escolar de cada nivell educatiu o tipus d’ensenyament en l’import que determini
anualment la llei de pressupostos de la Generalitat per a les diferents classes de concerts.
2. El mòdul econòmic general, integrat pels conceptes establerts per la regulació orgànica,
garanteix que els ensenyaments objecte de concert general o singular total s’imparteixen en
condicions de gratuïtat.
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Article 16
Mòdul econòmic addicional
1. Els centres privats amb concert general que hagin subscrit un contracte programa amb el
Departament d’Educació d’acord amb que s’estableix al Títol 5 d’aquest Decret podran rebre,
com a finançament complementari, un mòdul econòmic addicional, amb els límits màxims
previstos a les lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
2. El Departament d’educació podrà establir una escala de gradació del mòdul addicional
d’acord amb els factors que es valorin per a la subscripció d’un contracte programa.
Secció 2ona
Obligacions de les titularitats dels centres concertats
Article 17
Obligacions derivades del concert educatiu:
a) Complir totes les obligacions derivades de la regulació legal relativa a la concertació
educativa.
b) Impartir de forma totalment gratuïta els ensenyaments objecte de concert en les modalitats
de concert general i singular total. En conseqüència, no podran percebre de les famílies cap
mena de quantitat associada a conceptes que, directament o indirecta, comportin una
contrapartida econòmica per a l'esmentada activitat.
c) Impartir els ensenyaments objecte de concert en la modalitat de concert singular parcial en
condicions de gratuïtat parcial. En conseqüència, poden percebre del seu alumnat o de les
seves famílies quotes en concepte de finançament complementari al que rebin en concepte
del concert que tinguin subscrit.
d) En el supòsit que les titularitats dels centres concertats tinguin constituïda una fundació o
una associació han de garantir el caràcter voluntari i no discriminatori de la pertinença a
aquetes entitats i de les corresponents aportacions econòmiques.
e) No vincular l’escolarització a l’obligatorietat de rebre cap servei escolar addicional que
requereixi aportacions econòmiques de les famílies.
f) Garantir el caràcter voluntari, no discriminatori i no lucratiu de les activitats complementàries,
les activitats extraescolars i els serveis escolars, i que les quotes fixades s’adaptin al cost real
de les activitats desenvolupades i dels serveis prestats. Per tal de comprovar l’efectivitat
d’aquesta obligació, les titularitats dels centres concertats han de presentar, juntament amb la
sol·licitud d’autorització de les quotes, un estudi de costos que n’acrediti el caràcter no lucratiu.
g) Organitzar les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars
fora de l’horari lectiu de l’alumnat. Excepcionalment, sempre que quedi acreditada
suficientment la participació de tot l’alumnat i la impartició efectiva de la totalitat del currículum,
es podrà autoritzar una organització horària diferent de les activitats extraescolars i
complementàries.
h) Subministrar al departament la informació necessària per gestionar el pagament delegat
definit a l’article 44.1 d’aquest Decret.
i) Afegir, a continuació de la denominació específica del centre, l'ex-pressió: "(Centre
CONCERTAT vinculat al Servei d’Educació de Catalunya”)". Aquesta expressió constarà als
rètols, a la documentació i a la publicitat de qualsevol tipus del centre.
j) Utilitzar normalment el català com a vehicle d’expressió en les seves activitats de projecció
externa.
k) Mantenir actualitzades les dades dels seu alumnat en els aplicatius informàtics de gestió
de l’alumnat dels centres del Servei d’Educació de Catalunya d’acord amb les instruccions del
Departament.
l) En el marc de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern, difondre
les seves obligacions de publicitat activa i facilitar al ciutadà l’accés a la informació pública
relativa a la seva actuació.
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m) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya, i de
les obligacions amb la Seguretat Social.
Article 18
Control financer dels centres concertats
1. Els centres privats concertats estan sotmesos al control financer per part de la Intervenció
General mitjançant el sistema de retiment de comptes vinculat a la renovació del concert
educatiu que determini el Departament.
2. Els centres privats concertats estan obligats a justificar les despeses de funcionament
d’acord amb el que estableix l’article 49 d’aquest decret.
Títol 3
Dels procediments relatius als concerts educatius
Capítol 1
De la vinculació a la prestació al Servei d’Educació de Catalunya mitjançant l’accés al concert
educatiu.
Article 19
Sol·licitud de vinculació a la prestació del Servei d’Educació de Catalunya
1. Els centres docents privats que desitgin vincular-se a la prestació del Servei d’Educació de
Catalunya hauran de sol·licitar al Departament d’Educació acollir-se al règim de concertació
educativa en les modalitats de concert general, singular total o singular parcial segons els
ensenyaments per als quals sol·licitin el concert educatiu, d’acord amb el que s’estableix al
Capítol 1 del Títol 2 d’aquest Decret en relació amb les modalitats del concert educatiu.
2. Les sol·licituds es podran presentar durant el mes de gener anterior al començament del
curs a partir del qual es sol·licita en concert, sense necessitat de convocatòria prèvia.
Article 20
Requisits per a la vinculació a la prestació del Servei d’Educació de Catalunya
En les condicions que s’estableixen en aquest Decret i dintre de les consignacions
pressupostàries fixades en els pressupostos generals de la Generalitat, poden accedir al
règim de concertació educativa els centres docents de titularitat privada que compleixin els
següents requisits:
a) Oferir, amb la corresponent autorització administrativa, alguns dels ensenyaments objecte
de concertació educativa d’acord amb l’article 3 d’aquest Decret o, en el cas dels centres de
nova creació, disposar d’aquella autorització.
b) Satisfer necessitats d’escolarització d’acord amb la programació de l’oferta educativa.
c) Garantir a l’alumnat amb condicions socioeconòmiques desafavorides un accés equitatiu a
les activitats complementàries, a les activitats extraescolars i als serveis escolars, mitjançant
la previsió de mesures que facin possible aquest accés.
d) En el cas dels centres ubicats fora del nucli urbà i que per aquest motiu requereixin de l’ús
del transport per accedir-hi, garantir a l’alumnat amb condicions socioeconòmiques
desafavorides l’accessibilitat mitjançant la previsió de mesures que eliminin les barreres
econòmiques a l’accés que suposa l’esmentada ubicació.
e) Assumir explícitament el compliment del principi de coresponsabilització en l’escolarització
equilibrada d’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, mitjançant la col·laboració
amb els òrgans responsables de garantir aquesta escolarització equilibrada.
f) Garantir la coeducació per mitjà de l’escolarització mixta.
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Article 21
Compliment del requisit de la satisfacció de necessitats d’escolarització
1. Als efectes del que es disposa a l’apartat b) de l’article 20, es considera que un centre
docent privat satisfà necessitats d’escolarització si es compleixen les condicions següents:
a) Que al municipi o a la zona on s’ubiqui el centre sol·licitant hi hagi un dèficit de places
escolars en els centres integrats en el Servei d’Educació de Catalunya per atendre les
necessitats d’escolarització gratuïta en relació amb els ensenyaments per als quals es
sol·licita el concert educatiu. Es considera que hi ha dèficit de places escolars quan el nombre
de places disponibles als centres integrats al Servei d’Educació Catalunya és inferior al
nombre d’alumnes de la zona o el municipi que previsiblement caldrà escolaritzar.
b) Que el centre sol·licitant tingui una relació mitjana d’alumnes per unitat escolar no inferior
a la mitjana dels centres del Servei d’Educació de Catalunya de la seva zona educativa en els
ensenyaments per als quals es sol·licita el concert educatiu.
c) Que el centre sol·licitant escolaritzi alumnat amb domicili habitual al municipi o a la zona
educativa en proporció no inferior a la mitjana dels centres del Servei d’Educació de Catalunya
del seu municipi o de la seva zona educativa.
d) Que el centre sol·licitant tingui la voluntat manifesta d’escolaritzar alumnat amb necessitat
específica de suport educatiu en una proporció no inferior a la que determini per a la seva
zona l’òrgan corresponent del Departament d’Educació.
e) Que l’accés als centres ubicats fora dels nuclis urbans estigui garantit en relació amb
l’alumnat amb condicions socioeconòmiques desafavorides, d’acord amb el que es disposa a
l’apartat 3 d’aquest article.
f) Que els preus de les quotes que tingui establertes per a les activitats complementàries,
activitats extraescolars i els serveis escolars no sigui superior a la mitjana dels centres
concertats en el percentatge que determini l’òrgan competent del Departament d’Educació.
2. Els centres autoritzats que encara no estiguin en funcionament hauran de complir els
requisits fixats a les lletres b) i c) del punt anterior a la finalització del període de vigència del
concert.
3. Es considera que un centre no satisfà necessitats d’escolarització quan la seva ubicació
impedeix accedir-hi a l’alumnat que no disposi de recursos econòmics per fer front al cost dels
serveis de transport i menjador, excepte en el cas que les titularitats dels centres sol·licitants
acreditin la previsió de mesures que garanteixin a aquest alumnat l’accés al centre sense
barreres de tipus econòmic.
Article 22
Criteris de prioritat per a l’accés al concert educatiu
D’acord amb els apartats 4 i 5 de l’article 205 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació,
en cas d’insuficiència pressupostària per atendre totes les sol·licituds de nova concertació de
centres que no hagin tingut concert amb anterioritat i compleixin els requisits establerts a
l’article 20 d’aquest Decret, l’accés al concert es resoldrà atenent els següents criteris de
prioritat:
a) Proporció d’alumnat amb condicions econòmiques desafavorides.
b) Experiències d’interès per al sistema educatiu realitzades al centre, especialment aquelles
relatives a l’equitat escolar i la cohesió social.
c) Nombre d’alumnes escolaritzats en el centre que pertanyen a la zona educativa on és el
centre.
d) Si és el cas, règim de funcionament del centre en cooperativa.
Article 23
Documentació que cal acompanyar a la sol·licitud d’accés al concert educatiu.
1. Els centres sol·licitants acompanyaran llurs sol·licituds d’una memòria explicativa que haurà
de reflectir els punts següents:
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a) El compliment dels requisits d’accés al concert fixats a l’article 20 d’aquest Decret.
b) Els criteris de prioritat establerts a l’article 22.
c) El projecte educatiu del centre, que inclou el projecte de convivència i el projecte lingüístic,
i les activitats desenvolupades a favor de la renovació pedagògica i de l’equitat escolar.
d) L’oferta d'activitats complementàries i extraescolars i de serveis escolars i els seus costos
i quotes.
2. El Departament d'Educació podrà demanar altra documentació complementària de l'anterior
referida a aspectes pedagògics, acadèmics o funcionals dels centres.
3. El Departament d'Educació, a més de la informació facilitada pel centre, utilitzarà les dades
de què disposi, per tal de valorar adequadament la situació escolar de la zona, les necessitats
d'escolarització i la demanda social.
Article 24
Resolució de les sol·licituds d’accés al concert educatiu
1. Correspon a la direcció general competent del Departament d'Educació l'estudi de les
sol·licitud presentades, la comprovació del compliment dels requisits d’accés al concert
educatiu i la valoració dels criteris de prioritat, si s’escau.
2. A proposta de la direcció general competent, i dintre de les disponibilitats pressupostàries,
la persona titular del Departament d’Educació aprovarà o denegarà els concerts abans no
s'hagi obert el procés d’admissió corresponent per al curs escolar següent al de la presentació
de la sol·licitud.
3. La denegació dels concerts sol·licitats, que haurà de ser motivada, es podrà impugnar
davant l’Administració mitjançant el recurs potestatiu de reposició o davant la jurisdicció
contenciosa administrativa, mitjançant un recurs contenciós administratiu.
4. La resolució es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La manca de
resolució expressa en el termini establert al punt 2 d’aquest article pel que fa a l'aprovació o
denegació dels concerts educatius tindrà efectes desestimatoris de la sol·licitud efectuada.
5. Els concerts educatius aprovats entraran en vigor el primer dia del curs escolar següent al
de la seva aprovació o a la data que assenyali el concert mateix.
6. L’accés al règim de concert s’efectua de forma progressiva des de les unitats dels cursos
inferiors de cada ensenyament. Aquesta progressivitat també és d’aplicació en l’increment de
les línies de concert.
Capítol 2
De la modificació dels concerts educatius
Article 25
Concepte de modificació del concert educatiu
1. S’entén per modificació del concert educatiu la variació del nombre d’unitats concertades i
el canvi de la titularitat del centre.
2. El nombre d’unitats que té concertades un centre pot variar per les causes següents:
a) Reducció de grups concertats per disminució dels grups en funcionament, d’acord amb la
programació de l’oferta educativa o a instància de la titularitat del centre.
b) Reducció de grups concertats per disminució del nombre de grups inclosos a l’autorització
administrativa.
c) Reducció del nombre de grups concertats en relació amb els grups que no assoleixen la
mitjana d’alumnes/grup determinada pel Departament d’Educació.
d) Increment del nombre de grups concertats per ampliació del nombre de grups en
funcionament d’acord amb la programació de l’oferta educativa.
e) Increment del nombre de grups en funcionament i amb concert per atendre necessitats
urgents d’escolarització sobrevingudes durant el curs escolar, sempre que no es puguin
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atendre en cap altre centre de la mateixa zona o que l’increment sigui el més adient en termes
d’equitat de l’oferta escolar.
Article 26
Formalització de les modificacions dels concerts educatius
1. Correspon a les persones titulars de les direccions dels serveis territorials del Departament
d’Educació i a les titularitats dels centres formalitzar les modificacions dels concerts educatius
en el document administratiu del concert.
2. Les modificacions s’anotaran, també, en la corresponent inscripció de Registre de Centres
del Departament d’Educació.
Article 27
Modificació del concert d’acord amb la programació anual de l’oferta educativa
1. D’acord amb el que s’estableix a l’article 5.1 d’aquest Decret, els concerts educatius es
poden modificar anualment en funció de la programació de l’oferta educativa de llocs escolars
del Servei d’Educació de Catalunya per a cada zona educativa.
2. Les persones titulars de les direccions dels serveis territorials del Departament d’Educació
comunicaran a cadascun dels centres concertats del seu àmbit territorial les variacions per
increments o disminucions de grups derivades de la programació de l’oferta educativa per al
curs següent i els concediran un termini no inferior a cinc dies naturals ni superior a 10 dies
naturals perquè puguin fer al·legacions.
3. D’acord amb allò que s’estableixi a la normativa específica sobre la programació de l’oferta
educativa i el procediment d’admissió als centres del Servei d’Educació de Catalunya, el
Departament d’Educació publica l’oferta inicial de grups o llocs escolars en els centres
concertats. Mitjançant la publicació d’aquesta oferta inicial es donen per contestades les
al·legacions que els centres concertats hagin presentat d’acord amb l’apartat 2, sense
possibilitat de reclamació.
4. Un cop publicada l’oferta educativa final d’acord amb el que es disposi a la normativa
específica sobre la programació de l’oferta educativa i el procediment d’admissió, el
Departament d’Educació modifica els concerts educatius dels centres concertats d’acord amb
aquesta oferta.
Article 28
Modificació del concert per disminució dels grups en funcionament a instància de la titularitat
dels centres
1. No més tard del mes de gener, les titularitats dels centes concertats poden sol·licitar als
serveis territorials corresponents la disminució del nombre d’unitats en funcionament per al
curs o cursos següents, amb la consegüent exclusió del concert de les unitats a reduir.
2. D’acord amb les necessitats d’escolarització i a proposta de la direcció general competent,
la consellera o el conseller d’Educació aprovarà o denegarà la disminució sol·licitada, en el
termini establert a l'article 29.2 d’aquest Decret. La manca de resolució expressa en aquest
termini tindrà efectes desestimatoris.
3. Contra les resolucions expresses o presumptes de la consellera o el conseller d'Educació
de modificació dels concerts, les quals exhaureixen la via administrativa, s'hi podrà interposar
recurs potestatiu de reposició o, directament, contenciós administratiu davant la jurisdicció
contenciosa administrativa.
4. En cas de ser aprovades, les reduccions de grups en concertats en funcionament produiran
efectes des de l'inici del curs acadèmic següent. No obstant això, el Departament d’Educació
podrà establir un calendari progressiu de reducció del concert en funció de les necessitats
d’escolarització de la zona educativa respectiva.
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Article 29
Modificació del concert per disminució de nombre de grups autoritzats
La disminució del nombre d’unitats o grups escolars que un centre concertat té autoritzats
comporta la modificació d’ofici del concert educatiu.
Article 30
Modificació del concert en relació amb els grups que no assoleixin la mitjana d’alumnes/grup
1. Es modifica el concert per supressió d’un grup concertat quan el nombre de sol·licituds de
preinscripció o el nombre d’alumnes escolaritzats en aquest grup sigui inferior a la mitjana de
sol·licituds o d’alumnes escolaritzats per al mateix nivell educatiu en els altres centres del
Servei d’Educació de Catalunya de la mateixa zona educativa.
2. No obstant l’anterior, es poden mantenir concertats els grups que no assoleixin les mitjanes
mínimes a què es fa referència al punt anterior en els següents supòsits:
a) El concert es manté sempre que els altres centres de la zona educativa no tinguin vacants
suficients per garantir l’escolarització gratuïtat de l’alumnat dels grups que no assoleixin la
mitjana mínima.
b) Quan l’òrgan competent del Departament en matèria de programació de l’oferta educativa
acrediti mitjançant un informe d’impacte sobre la segregació escolar que, d’acord amb l’oferta
educativa resultant, la supressió del concert afecta negativament l’equitat de l’oferta de llocs
escolars gratuïts a la zona educativa respectiva.
c) Quan l’òrgan competent del Departament en matèria de programació de l’oferta educativa
acrediti, mitjançant un informe tècnic, el caràcter conjuntural o puntual de la manca
d’assoliment de la mitjana mínima i es consideri convenient mantenir el grup dins l’oferta
educativa d’acord amb les previsions d’escolarització i prenent en consideració el nombre total
d’alumnes del centre en relació amb el nombre total d’alumnat dels altres centres de la zona.
Article 31
Modificació del concert per increment de grups per atendre necessitats urgent d’escolarització
1. Amb el curs escolar iniciat, el Departament d’Educació pot incrementar grups en
funcionament en els centres concertats del Servei d’Educació de Catalunya per atendre
necessitats urgents d’escolarització d’una zona que no es puguin atendre amb les unitats
disponibles en els centres de la zona educativa.
2. L’increment d’aquestes unitats s’haurà de motivar mitjançant un informe d’impacte sobre
l’equitat de l’oferta educativa de la zona, elaborat per l’òrgan competent en matèria de
programació de l’oferta educativa.
3. Els increments d’unitats en centres concertats es podran acordar sempre que el centre
disposi de la corresponent autorització administrativa i comportaran la modificació del concert
educatiu per increment de les unitats en funcionament.
Article 32
Modificació del concert per canvi de la titularitat del centre
1. Els centres docents concertats als quals s'hagi de realitzar un canvi en la seva titularitat
hauran de presentar necessàriament dins l'expedient de canvi de titularitat una declaració del
nou titular subrogant-se en els deures i els drets que dimanen del concert educatiu vigent. Si
el nou titular vol extingir el concert, haurà de procedir d'acord amb el que preveu aquest Decret
per a l'extinció dels concerts educatius.
2. L'autorització administrativa del canvi de titularitat d'un centre comportarà automàticament
la modificació del document de subscripció del concert educatiu corresponent
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Capítol 3
De la renovació dels concerts educatius
Article 33
Concepte de renovació dels concerts educatius
1. S'entén per renovació d'un concert educatiu la substitució d'aquest per un altre de nou en
arribar la data de venciment del termini de la seva vigència, amb les modificacions que
s'escaiguin.
2. La renovació dels concerts es produeix de forma automàtica d’acord amb el que es preveu
a l’article següent.
Article 34
Requisits per la renovació automàtica dels concerts educatiu
1. Exhaurit el seu període de vigència i dins de les disponibilitats pressupostàries, els concerts
es renoven automàticament sempre que compleixin els requisits següents:
a) Tenir un nombre total d’alumnes no inferior a la mitjana que, a aquests efectes, hagi
establert el Departament per als centres de la zona educativa respectiva.
b) Escolaritzar alumnat amb necessitats educatives específiques en proporció no inferior a la
que determini l’òrgan competent del Departament en matèria de concerts educatius prenent
en consideració la mitjana dels altres centres del Servei d’Educació de Catalunya de la zona
educativa respectiva.
c) Escolaritzar alumnat amb domicili habitual al municipi o a la zona educativa respectiva en
una proporció no inferior al 60 per cent en relació amb el nombre total d’alumnat del centre.
d) En relació amb els centres que per raó de la seva ubicació requereixin del servei escolar
de transport discrecional per accedir-hi, haver garantit durant el període de vigència extingit
l’accés equitatiu a l’alumnat que no disposa de recursos econòmics per assumir el cost
d’aquest servei.
e) Haver garantit a l’alumnat amb condicions socioeconòmiques desafavorides, durant el
període de vigència extingit, l’accés equitatiu a les activitats complementàries, a les activitats
extraescolars i al serveis escolars en els termes establerts a la normativa reguladora del
procediment d’admissió als centres del Servei d’Educació de Catalunya.
f) Haver aplicat a les activitats complementàries, a les activitats extraescolars i als serveis
escolars, durant el període de vigència extingit, un preu no superior al que hagi fixat el
Departament d’Educació d’acord amb l’article 21.1.f d’aquest Decret.
g) Complir el principi de coeducació per mitjà de l’escolarització mixta.
2. En el cas que les consignacions no permetin atendre totes les renovacions, s'aplicaran els
criteris de prioritat establerts a l'article 22 d’aquest Decret.
Article 35
Procediment per a la renovació automàtica
1. Als efectes de comprovar el compliment de les condicions de renovació automàtica
previstes a l’article 34 d’aquest Decret, durant el darrer trimestre del any anterior al d’extinció
del concert educatiu per finalització del seu període de vigència, l’òrgan competent del
Departament d’Educació revisarà d’ofici els concerts educatius i proposarà al conseller o
consellera la renovació automàtica dels centres que compleixin les condicions per a la
renovació i la denegació de la renovació dels que no ho facin.
2. La persona titular del Departament d’Educació aprovarà o denegarà les renovacions dels
concerts educatius a proposta de l’òrgan competent del Departament d’Educació. Les
resolucions es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
3. La denegació de la renovació, que en tot cas ha de ser motivada, es podrà impugnar davant
l’Administració mitjançant un recurs potestatiu de reposició o davant la jurisdicció contenciosa
administrativa, mitjançant un recurs contenciós administratiu.
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Capítol 4
De l’extinció dels concerts educatius
Article 36
Causes d’extinció del concert educatiu
Els concerts educatius s’extingeixen per alguna de les causes següents:
a) La sol·licitud de la titularitat del centre concertat perquè no se li renovi el concert educatiu
un cop finalitzat el període de la seva vigència.
b) La denegació de la renovació automàtica.
c) La mort, la jubilació o la incapacitació de la persona física titular del centre, o bé l'extinció
de la persona jurídica, quan s'escaigui, sempre que no s'hagi incoat un expedient de canvi de
titularitat, cas en el qual caldrà atenir-se al resultat de la seva resolució.
d) L'acord mutu de les parts concertants.
e) L'incompliment molt greu de les obligacions derivades del concert per part de l'Administració
o de la titularitat del centre.
f) El cessament d'activitats del centre.
g) La revocació de l'autorització d'obertura del centre.
h) La declaració judicial de fallida o de suspensió de pagaments del centre.
i) La falta, sobrevinguda, de concurrència en el centre concertat dels requisits exigits per
l’accés al concert educatiu.
j) Aquelles altres que s'estableixin en el mateix concert.
Article 37
Sol·licitud de no renovació dels concerts educatius
1. Durant el darrer trimestre de l’any anterior al d’extinció del concert per finalització del seu
període de vigència, les titularitats dels centres concertats que no vulguin que se’ls renovi
automàticament el seu concert educatiu hauran de sol·licitar al Departament d’Educació
l’extinció del concert per venciment del termini de concertació.
2. Les sol·licituds a què es fa referència en el punt precedent produiran l’extinció dels concerts
educatius. No obstant això, el Departament d’Educació podrà acordar amb la titularitat del
centre una pròrroga del concert per un curs escolar o una extinció progressiva del concert si
la pròrroga o l’extinció progressiva són necessàries per una adequada satisfacció de les
necessitats d’escolarització de la zona educativa respectiva.
Article 38
Situacions relatives a la mort de la persona física titular d’un centre concertat i a l’extinció de
la persona jurídica titular d’un centre concertat
1. En el supòsit de mort de la persona física titular d’un centre concertat, els o les
causahavents podran subrogar-se en el concert que tingués subscrit la persona causant,
sempre que reuneixin els requisits necessaris per ser titulars d'un centre docent.
2. En el cas de l'extinció de la persona jurídica titular del centre, la persona que sigui nova
propietària de l'organització podrà subrogar-se en el concert existent amb l'Administració
sempre que reuneixi els requisits esmentats en l’apartat anterior.
3. Si els o les causahavents o la persona que sigui nova propietària de l’organització opten
per no continuar en el règim de concerts, els efectes de l'extinció del concert es produiran a
partir de la finalització del curs acadèmic corresponent. Durant aquest període la nova
titularitat assumirà necessàriament les obligacions i els drets derivats del concert esmentat.
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Article 39
Cessament d’activitats per voluntat de la titularitat o per revocació de la autorització d’obertura
En els centres concertats, el cessament voluntari de les activitats del centre o la revocació de
la seva autorització d'obertura s'efectuaran d'acord amb la normativa que les reguli. Això no
obstant, el cessament de les activitats en ambdós casos es produirà sempre a partir de la
finalització del curs acadèmic que correspongui.
Article 40
Supòsits de processos de concurs de creditors
En els supòsits de processos de concurs de creditors, i mentre no es produeixi la resolució
judicial oportuna, el Departament d'Educació, d'acord amb les persones responsables de
l’administració concursal, adoptarà les mesures necessàries per assegurar el compliment de
les obligacions derivades del concert.
Article 41
Liquidació de les obligacions econòmiques pendents
1. Quan un concert s'extingeix, bé en el mateix expedient que comporta dita extinció o bé en
expedient separat, es determinarà l'import de la liquidació de les obligacions econòmiques
que tingui l'Administració amb el centre, o aquest amb aquella.
2. L'import de la quantitat que hagi d'abonar el centre a l'Administració, d'acord amb el resultat
de l'expedient, haurà de ser satisfet en el termini que el Departament d'Educació assenyali,
que en cap cas no podrà ser inferior a tres mesos ni superior a sis mesos a comptar des de la
notificació.
3. L'import que hagi de satisfer l'Administració al centre, si s'escau, serà liquidat d'acord amb
el sistema i terminis que s'utilitzin per transferir l'import corresponent a les despeses de
funcionament dins del pagament dels concerts educatius.
Article 42
Escolarització de l’alumnat dels centres amb concert educatiu extingit
Un cop extingit el concert educatiu, els serveis territorials del Departament d’Educació
adoptaran les mesures necessàries per escolaritzar adequadament l’alumnat del centre
concertat que vulgui continuar el seu ensenyament en les mateixes condicions de gratuïtat,
per a la qual cosa oferiran a aquest alumnat places en centres del Servei d’Educació de
Catalunya de la zona respectiva.
Títol 4
De l’execució dels concerts educatius
Article 43
De la contractació del personal docent i complementari
1. El personal docent i complementari dels centres concertats haurà de reunir les condicions
acadèmiques establertes per la normativa vigent i haurà de poder exercir la docència en les
llengües oficials de Catalunya, inclosa la parla aranesa quan es tracti d'un centre ubicat a la
Val d'Aran, en condicions anàlogues a les establertes per al professorat dels centres educatius
de titularitat del Departament d'Educació.
2. La selecció del professorat i, si escau, del personal complementari, correspon a la titularitat
del centre juntament amb el director o directora, previ l’anunci públic de les vacants. La
selecció es farà amb garantia dels principis de mèrit i capacitat i d'acord amb criteris de
selecció establerts conjuntament per la titularitat pel Consell Escolar del centre. La titularitat
del centre donarà compte al consell escolar de la selecció del personal.

15

3. Les substitucions temporals poden ser cobertes, sense necessitat de procedir a efectuar el
que es preveu al punt anterior, mitjançant la contractació laboral, per part de la titularitat del
centre, en règim d'interinatge, de la qual n'haurà de donar compte al consell escolar del centre.
Article 44
Abonament de salaris i d’altres conceptes
1. El Departament d'Educació abona mensualment el salari al professorat inclòs en l'àmbit
d'aplicació dels concerts com a pagament delegat i en nom de l'entitat titular. També abona
pel mateix sistema els salaris del personal complementari, tècnic o auxiliar, dels centres i de
les unitats específiques d'educació especial inclòs al concert educatiu.
2. La dedicació del personal finançada a través del pagament delegat ha de ser exclusivament
als ensenyaments objecte del concert.
3. El pagament delegat no comportarà en cap cas l'assumpció per part del Departament
d'Educació de drets o d'obligacions respecte del personal dels centres, que corresponen a la
titularitat per la seva condició d'ocupadora en la relació laboral.
4. Les quantitats corresponents a la resta de conceptes inclosos en el concert educatiu,
diferents als salaris i les càrregues socials derivades, seran abonades pel Departament
d'Educació als titulars dels centres cada mes, llevat que el Departament estableixi una
periodicitat inferior.
5. Els conceptes de despesa a què es refereixen els apartats 1 i 2 anteriors, comprenen la
totalitat de la contraprestació econòmica derivada dels concerts i tindran la concepció jurídica
de contraprestació pels serveis educatius concertats amb els centres.
6. Per tal de donar compliment al que disposa en els apartats precedents d’aquest article, les
titularitats dels centres concertats facilitaran al Departament d'Educació la informació puntual
i precisa sobre les retribucions i cotitzacions a la Seguretat Social del seu professorat i
personal complementari afecte a activitats concertades mitjançant els comunicats d'altes,
baixes, modificacions i incidències que s'estableixin. Aquesta informació s'acompanyarà de la
documentació acreditativa que es determini.
Article 45
Import màxim del mòdul econòmic per unitat escolar
L’import econòmic de cada unitat concertada no podrà excedir el dels mòduls econòmics fixats
en les corresponents lleis de pressupostos.
Article 46
Retribucions del personal inclòs al pagament delegat
1. Les retribucions del personal inclòs en el sistema de pagament delegat, a pagar pel
Departament d'Educació, s'ajustaran exclusivament als que els corresponguin per la seva
dedicació, en el marc del concert educatiu, en funció de les retribucions específiques oficials
vigents per a cada nivell, etapa, cicle o grau educatiu en els quals presta els seus serveis.
2. La dedicació de la jornada laboral del personal inclòs en el sistema de pagament delegat,
pel que fa a activitats tant lectives com no lectives, retribuïda pel Departament d'Educació, es
realitzarà en el nivell, l'etapa, el cicle o el grau educatiu objecte del concert.
3. El Departament d'Educació, en abonar els salaris del personal inclòs en el sistema de
pagament delegat, efectuarà i ingressarà en l’òrgan corresponent de l’Administració les
retencions corresponents a l'impost sobre la renda de les persones físiques. D'igual forma, es
fa càrrec de les oportunes cotitzacions a la Seguretat Social. Ateses les particulars
característiques del règim especial dels treballadors autònoms de la Seguretat Social, el
Departament d'Educació podrà articular el mecanisme de finançament del cost de les
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cotitzacions del personal inclòs en aquest règim que sigui més adequat al compliment de les
obligacions derivades del citat règim.
Article 47
Gestió de les altes i baixes en el règims de la Seguretat Social
Les altes i les baixes, en els règims de la Seguretat Social del personal inclòs en el sistema
de pagament delegat, seran gestionades per la titularitat del centre com a subjecte que té la
condició d'ocupador en la relació laboral. D'aquestes circumstàncies, n'haurà de donar compte
al Departament d'Educació en els terminis que aquest assenyali.
Article 48
Responsabilitat de les titularitats dels centres concertats en relació amb el personal inclòs al
pagament delegat
1. Qualsevulla responsabilitat derivada de l'incompliment per part de la titularitat de les
obligacions previstes als articles 49.6 i 52 d'aquest Decret recaurà exclusivament sobre
aquella i especialment la que es derivi de l'incompliment de les obligacions respecte de la
Seguretat Social del personal del centre.
2. El major cost que hagi de suportar el Departament d'Educació per causa del que preveu el
punt anterior es deduirà de les quantitats que aquest hagi d'abonar directament a la titularitat
corresponent en el marc del concert educatiu.
Article 49
Justificació de les quantitats rebudes en concepte del concert educatiu
1. Els centres concertats queden subjectes al control de caràcter financer que les disposicions
vigents atribueixen a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
2. Les quantitats abonades pel Departament d’Educació al titular del centre en concepte de
despeses de funcionament es justifiquen a la fi de cada curs escolar en el termini d’un mes a
comptar des de la data en què s’hagi percebut el darrer pagament del curs.
Per a justificar els fons percebuts, el titular del centre aporta una certificació de l’acord del
consell escolar del centre aprovatori dels comptes. Aquesta certificació ha d’incloure una
relació detallada dels diferents conceptes que s’han finançat amb l’aportació del Departament
d’Educació. Els imports corresponents a despeses no justificades o a conceptes no imputables
seran reintegrats previ el procediment administratiu corresponent.
3. No es poden lliurar bestretes o avançaments sobre quantitats previstes a l’article 44.4.
Títol 5
Dels contractes programa
Article 50
Definició del contracte programa
El contracte programa és un acord de coresponsabilitat entre el Departament d’Educació i la
titularitat d’un centre amb concert educatiu general mitjançant el qual el centre concertat rep
recursos addicionals com a finançament complementari al que li correspon en virtut del mòdul
general d’acord amb el concert subscrit.
Article 51
Finalitat del contracte programa
La finalitat del contracte programa és complementar el finançament que reben els centres amb
concert educatiu general que suporten costos superiors com a conseqüència de la major
complexitat de la tasca educativa derivada de les circumstàncies establertes a l’article 48.5 de
la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.
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Article 52
Requisits per subscriure un contracte programa
1. Poden sol·licitar al Departament d’Educació la subscripció d’un contracte programa els
centres amb concert educatiu general que tenen uns costos superiors com a conseqüència
de la major complexitat de la seva tasca educativa derivada dels factors següents:
a) L’alta proporció d’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu que tinguin
escolaritzat. El Departament d’Educació determinarà la proporció mínima d’aquest alumnat
que cal escolaritzar per subscriure un contracte programa.
b) Les característiques socioeconòmiques i socioculturals desafavorides de la zona en què
s’ubiqui el centre.
c) Les condicions socioeconòmiques desafavorides de la població escolar del centre.
2. El Departament d’Educació elaborarà un sistema indicadors per valorar l’impacte de les
circumstàncies establertes a les lletres b) i c) del punt anterior en l’increment dels costos
derivats de la major complexitat de la tasca educativa.
3. Per accedir al contracte programa els centres hauran de complir, també, les condicions
següents:
a) Tenir previstes en el seu projecte educatiu mesures per afavorir l’èxit escolar de tot l’alumnat
del centre, especialment d’aquell amb condicions socioeconòmiques desafavorides, i per
aprofundir el seu compromís social amb l’escolarització equilibrada de l’alumnat amb
necessitats específiques de suport educatiu.
b) Garantir a tot l’alumnat un accés equitatiu a les activitats complementàries i extraescolars
i, en el seu cas, als serveis escolars de menjador i transport, mitjançant la previsió de mesures
que permetin l’accés a aquestes activitats i serveis a l’alumnat amb condicions
socioeconòmiques desafavorides.
Article 53
Subscripció i durada d’un contracte programa
1. Els contractes programa aprovats produiran efectes a partir del curs següent al de la seva
sol·licitud i s’incorporaran al respectiu document del concert educatiu com un annex.
2. Els contractes programa tindran la mateixa durada que el concert educatiu general subscrit
pel centre.
Article 54
Obligacions de l’administració educativa
1. Mitjançant el contracte programa, el Departament d’Educació s’obliga a aportar els centres
que els hagin subscrit els recursos necessaris perquè puguin compensar el major cost suportat
en els termes fixats a l’article 51.
2. En cada contracte programa, i un cop valorades les circumstàncies i factors establerts a
l’article 52 d’aquest Decret, es concretarà el finançament addicional, que podrà consistir en:
a) L’assignació d’un mòdul econòmic addicional al corresponent al concert general, amb el
màxim establert a la llei de pressupostos de la Generalitat.
b) La dotació addicional de personal docent o de suport a la docència per implementar les
mesures previstes al projecte educatiu per millorar les condicions d’educabilitat de l’alumnat
amb necessitats específiques de suport educatiu, d’acord amb les condicions que estableixi
el Departament d’Educació.
c) Unes quantitats assignades en concepte de finançament parcial del cost de les activitats
complementàries per garantir que l’alumnat amb condicions socioeconòmiques desafavorides
pugui accedir-hi en condicions d’equitat, dins dels límits fixats a la llei de pressupostos de la
Generalitat.
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Article 55
Obligacions de les titularitats dels centres concertats
Els centres concertats amb contracte programa adquireixen les següents obligacions
addicionals a les que els pertoca en funció de llur concert educatiu:
a) Retre comptes anualment, mitjançant el procediment que determini el Departament
d’Educació, de la correcta utilització dels recursos addicionals rebuts d’acord amb el seu
contracte programa.
b) Informar la seva comunitat educativa dels recursos addicionals públics rebuts en concepte
de contracte programa subscrit i de la seva utilització.
c) Aplicar les mesures previstes a l’article 52.3 d’aquest Decret.
d) Qualsevol altra que s’hagi inclòs en el corresponent contracte programa.
Article 56
Renovació dels contractes programa
Dins de les disponibilitats pressupostàries, els contractes programa es renovaran
automàticament sempre que el centre renovi el seu concert educatiu general i sempre que
continuï complint els requisits d’accés al contracte programa.
Article 57
Causes d’extinció dels contractes programa
Els contractes programa s’extingeixen per les causes següents:
a) L’extinció del concert educatiu.
b) El mutu acord de les parts.
c) L’incompliment de les obligacions de la titularitat del centre relatives al contracte programa,
prèvia a tramitació d’un expedient administratiu contradictori. d) Les que s’hagin establert al
contracte programa.
Títol 6
Del règim d’infraccions i sancions per incompliment de les obligacions derivades del concert
educatiu
Article 58
Causes d’incompliment lleu i les seves sancions
1. Son causes d’incompliment lleu del concert educatiu per part de la titularitat del centre les
següents:
a) Les previstes a l’apartat 1 de l’article 62 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol.
b) Les previstes en l’article següent com incompliments greus quan, de l’expedient
administratiu instruït a l’efecte, resulti que l’incompliment s’ha produït sense ànim de lucre,
sense intencionalitat evident i sense pertorbació en la prestació del servei educatiu i sempre
que hi hagi reiteració ni reincidència en l’incompliment.
c) Qualsevol altra que derivi de l’incompliment de les obligacions establertes en aquest Decret
i que no hagi estat inclosa en cap dels altres supòsits d’incompliment com a falta greu o com
a falta molt greu.
2. El termini de prescripció dels incompliments i de les sancions lleus és d’un any i queda
interromput amb la constitució de la comissió de conciliació prevista a l’article 67 d’aquest
Decret.
3. L’incompliment lleu del concert educatiu se sanciona amb una advertència per part del
director o la directora dels serveis territorials corresponents o de la persona que assumeixi la
direcció territorial al Consorci de Barcelona perquè la titularitat del centre solucioni
l’incompliment.
Si la titularitat no subsanés l’incompliment lleu, el Departament d’Educació imposarà una multa
d’entre la meitat i el total de l’import de la partida «altres despeses» del mòdul econòmic de
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concert educatiu vigent en el període en què es determini la imposició de la multa. El
Departament d’Educació determinarà l’import de la multa, dins dels límits establerts i podrà
cobrar-la per via de compensació contra les quantitats que hagi d’abonar al titular del centre
en aplicació del concert educatiu.
Article 59
Causes d’incompliment greu i les seves sancions
1. Son causes d’incompliment greu del concert educatiu per part de la titularitat del centre les
següents:
a) Les previstes a l’apartat 2 de l’article 62 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol.
b) Les causes enumerades a l’article precedent quan, de l'expedient administratiu instruït a
l'efecte o, si fa el cas, de sentència de la jurisdicció competent, es palesi que hi concorren en
l’incompliment la reincidència o la reiteració, l'ànim de lucre, la mala fe o l'incompliment
deliberat o quan l’incompliment s’ha produït amb pertorbació manifesta de la prestació servei
educatiu.
c) L’incompliment de l’obligació de retornar les quotes indegudament percebudes d’acord amb
els article 61 i 64.3 d’aquest Decret.
2. El termini de prescripció dels incompliments i de les sancions greus és de dos anys i queda
interromput amb la constitució de la comissió de conciliació prevista a l’article 62 d’aquest
Decret.
3. L’incompliment greu del concert educatiu se sanciona amb la imposició d’una multa per un
import comprés entre el total i el doble de l’import de la partida d’altres despeses del mòdul
econòmic del concert vigent en el període en què es determini la imposició de la multa. El
Departament d’Educació determinarà l’import dins d’aquests límits i podrà cobrar-lo per via de
la compensació contra les quantitats que hagi d’abonar a la titularitat del centre en aplicació
del concert educatiu.
Article 60
Causes d’incompliment molt greu i les seves sancions
1. Son causes d’incompliment molt greu del concert educatiu la reiteració o reincidència
d’incompliments greus previstos a l’article anterior.
2. La reiteració d’incompliments es constatarà d’acord amb els criteris establerts a l’article 62.3
de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol.
3. El termini de prescripció dels incompliments i de les sancions molt greus és de tres anys i
queda interromput amb la constitució de la comissió de conciliació prevista a l’article 62
d’aquest Decret.
4. L’incompliment molt greu del concert educatiu se sanciona amb la rescissió del concert
educatiu. En aquest cas, amb la finalitat de no perjudicar els alumnes ja escolaritzats al centre,
el Departament d’Educació podrà imposar la rescissió progressiva del concert.
Article 61
Mesures addicionals a la imposició de sancions per incompliments dels concerts
En els casos de sanció per la percepció indeguda de quantitats per part del titular del centre,
aquestes hauran de retornar les quantitats indegudament percebudes en el termini màxim de
tres mesos a comptar des de la notificació de la resolució sancionadora.
Article 62
De la comissió de conciliació
1. En cas de conflicte entre la titularitat d’un centre concertat i el consell escolar o quan
l'Administració consideri que hi pot haver un incompliment del concert educatiu, s'haurà de
constituir una comissió de conciliació composta per un representant del Departament
d'Educació, per la persona que representi a la titularitat del centre o persona en qui delegui i
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per una persona membre del consell escolar elegida per les persones que en formen part en
representació del professorat i dels pares i mares de l’alumnat del centre.
2. Quan es tracti d'un assumpte de caràcter laboral, la comissió podrà acordar la presència de
la persona que representi legalment els treballadors del centre, amb veu i sense vot.
3. Es considera conclòs el procés si la comissió conciliadora arriba a un acord unànime, amb
especificació de les mesures adequades per resoldre el conflicte o solucionar la infracció
comesa, dins el termini màxim de tres mesos des de la seva constitució.
Article 63
Supòsits d’incoació d’un expedient administratiu
1. Si la comissió de conciliació no arriba a un acord per unanimitat dins el termini establert, el
Departament d'Educació acordarà la incoació de l'oportú expedient administratiu i podrà
adoptar, si s'escau, les mesures provisionals que aconselli el manteniment del funcionament
normal del centre.
2. També pot donar lloc a la instrucció d'expedient la denúncia d’una persona interessada,
que es presentarà als serveis territorials corresponents del Departament d’Educació. Rebuda
una denúncia, la persona titular de la direcció dels serveis territorials sol·licitarà informació
reservada a la Inspecció educativa, la qual, juntament amb la denúncia, es trametrà a la
direcció general competent.
Article 64
Tramitació i resolució dels expedients administratius
1. La tramitació dels expedients previstos l’article anterior es regirà per les normes de
procediment administratiu aplicables a Catalunya.
2. El conseller o la consellera d’Educació resoldrà, a proposta de la direcció general
competent, els expedients previstos a l’article anterior. Contra l'esmentada resolució es podrà
interposar un recurs potestatiu de reposició o, directament, un recurs contenciós administratiu
davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
3. Si a l'expedient es constata la percepció indeguda de quantitats per part del titular del centre,
en els termes de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l'educació, la titularitat del
centre haurà d'acreditar documentalment davant del Departament d'Educació la devolució de
les quantitats esmentades en el termini d'un mes a comptar des de la data de la notificació de
la resolució de l'expedient. Tot això sens perjudici de les responsabilitats civils o penals en
què s'hagi pogut incórrer.
Disposicions addicionals
Disposició Addicional Primera
Concertació dels ensenyaments de batxillerat
1. Els centres privats que tinguin concertat els ensenyaments de batxillerat a l’entrada en vigor
del present Decret mantindran el concert per aquests ensenyaments sempre que satisfacin
necessitats d’escolarització de la zona educativa respectiva.
2. D’acord amb l’article 13 d’aquest Decret els ensenyaments de batxillerat a què es fa
referència al punt precedent es concertaran en la modalitat de concert singular parcial.
3. S’entén que un centre amb el ensenyaments de batxillerat concertats satisfà necessitats
d’escolarització quan la seva ràtio d’alumnat per grup no sigui inferior a la mitjana dels centres
públics de la seva zona.
Disposició Addicional Segona
Subvencions per a la promoció de les activitats complementàries i extraescolars i per a la
realització d’activitats educatives fora de l’horari lectiu als centres amb concert educatiu
general
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1. D’acord amb allò que s’estableix a l’apartat 3 de l’article 6 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol,
d’educació, el Departament d’Educació podrà atorgar subvencions als centres amb concert
educatiu general per garantir al seu alumnat amb situació socioeconòmica i cultural
desafavorida l’accés a les activitats complementàries i extraescolars que organitzin aquests
centres.
2. D’acord amb allò que s’estableix a l’apartat 6 de l’article 6 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol,
d’educació, el Departament d’Educació podrà atorgar subvencions als centres amb concert
educatiu general per promoure la realització d’activitats educatives fora de l’horari lectiu
adreçades al seu alumnat amb condicions socioeconòmiques i culturals desafavorides.
Disposició transitòria
La primera renovació dels concerts educatius d’educació infantil i ESO es farà pel termini que
resti per igualar-los als de l’educació primària.
Disposicions derogatòria
Es deroga el Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius.
Disposició final
Entrada en vigor
Aquest Decret entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Barcelona,

President de la Generalitat de Catalunya

Conseller d’Educació
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