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Secció I - Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
1.-Disposicions Generals
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Núm. 5936
Decret 39/1998, de 20 de marzo, de modificació del decret 19/1997,
de 30 de gener,pel qual es regulen les ajudes públiques en favor de
les comunitats balears assentades fora de les illes i de les entitats
associatives per al foment de la participació ciutadana.
El Govern Balear, d’acord amb el que estableix l’article 6 lletra a) de la Llei
5/1992, de 15 de juliol, de comunitats balears assentades fora del territori balear
ha de promoure l’establiment de vincles de recíproca comunicació i suport entre
la Comunitat Autònoma i les comunitats balears radicades a l’exterior, a l’efecte
de fer real i efectiva la participació d’aquests col.lectius a la vida social i cultural
de les Balears.
El Decret 19/1997, de 30 de gener, pel qual es regulen les ajudes públiques
en favor de les comunitats balears assentades fora de les illes i de les entitats
associatives per al foment de la participació ciutadana,ha resultat un instrument
normatiu adequat per la promoció de les actuacions que duen a terme els
col.lectius d’emigrants balears i els seus descendents.
No obstant això, en circumstàncies excepcionals o singulars, o quan
concorren supòsits d’emergència social, l’experiència aconsella, sense detriment
de les mesures de control establertes, flexibilitzar i agilitar els procediments de
lliurament de les ajudes atorgades a les comunitats balears radicades a l’exterior.
En conseqüència, a proposta de la consellera de Presidència, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 20 de març de 1998
DECRET
Article 1.S’afegeix una disposició addicional al Decret 19/1997, de 30 de gener, amb
el tenor literal següent:
“Disposició addicional segona.1.Quan a l’atorgament i quantia de les ajudes en favor de les comunitats
balears assentades fora de les illes coincideixin circumstàncies excepcionals o
singulars, o concorrin raons d’ urgència o necessitat per a serveis assistencials o
de caràcter social, es podrà acordar, en la resolució de concessió de la subvenció,
que es bestregui el pagament íntegre de les ajudes atorgades i eximir tant la
formalització del conveni de col.laboració a què al.ludeixen els articles 28 i 29 del
Decret 19/1997, de 30 de gener, com l’obligació dels beneficiaris de constituir
aval suficient, per un import mínim del 125% de les quantitats anticipades.
2.La consellera de Presidència, a proposta del director general de Relacions
Exteriors, acreditarà, en cada cas, la concurrència de la urgència, necessitat i altres
circumstàncies a què es fa referència a l’apartat anterior.”
Article 2.Es modifica l’encapçalament de la disposició addicional única del Decret
19/1997,de 30 de gener,que quedará redactada així:
“Disposició addicional primera.En allò que no preveu aquest Decret, serà aplicable la normativa reglamentària
de desenvolupament de la legislació de finances i pressupostària de la Comunitat
Autònoma, pel que fa a la concessió i control d’ajudes públiques”.
Disposició derogatòria única.
Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin,
siguin incompatibles amb el que disposa aquest Decret, o el contradiguin.
Disposició final única.
El present Decret entrarà en vigor el mateix dia en què es publicarà en el
BOCAIB.
Palma, 20 de març de 1998
EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou
La consellera de Presidència
Maria Rosa Estarás Ferragut
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CONSELLERIA DE EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
Núm. 5865
Decret 38/1998, de 20 de març, pel qual es regula el règim
d’establiment, modificació i pròrroga dels concerts i convenis del
segon cicle de l’educació infantil.
La Constitució espanyola, en l’article 27.9, estableix que els poders públics
ajudaran aquells centres docents que reuneixin els requisits que la llei estableixi.
Per desenvolupar aquest principi, la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol,
reguladora del dret a l’educació, modificada parcialment per la Llei orgànica 9/
1995, de 20 de novembre, estableix que el finançament públic als centres docents
privats s’efectuarà per mitjà del règim de concerts educatius, a fi de fer més eficaç
el dret a l’educació bàsica i, al mateix temps, afavorir l’exercici del dret dels pares
i les mares d’elegir el centre escolar i el tipus de formació que volen per a llurs fills,
dins el marc de la igualtat d’oportunitats.
D’acord amb aquesta Llei, es publicà el Reial decret 2377/1985, de 18 de
desembre, pel qual s’aprova el Reglament de normes bàsiques sobre concerts
educatius, modificat parcialment pel Reial decret 139/1989, de 10 de febrer.
D’altra part, la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del
sistema educatiu, estableix alguns preceptes que afecten el règim dels concerts
educatius.
El Govern té per objectiu prioritari implementar un model educatiu propi
que assoleixi la màxima qualitat educativa per a l’escola. Aquesta qualitat
educativa s’ha de consolidar tant en la xarxa d’escoles públiques com en la xarxa
de centres privats, sostinguts amb fons públics a través del règim de concerts.
Aquesta circumstància, unida a la voluntat programàtica del Govern, d’un
costat, de fer extensiva i gratuïta l’educació infantil dels tres als cinc anys- segon
cicle-, de manera que es faci realitat que les inversions en educació beneficiïn els
usuaris del sistema educatiu, és a dir, les famílies i els alumnes; i de l’altre,
augmentar les possibilitats de lliure elecció de centre educatiu per part de les
famílies, fa necessari, com una de les actuacions prioritàries per assolir el model
educatiu de qualitat, preveure, en primer lloc, la concertació en la seva forma
general per a les unitats escolars que imparteixen etapes d’ensenyament obligatori;
i, en segon terme, ateses les necessitats de l’educació obligatòria, ampliar el règim
de concerts dels tres als sis anys (segon cicle de l’educació infantil), a la vegada
que es cobreixen les necessitats del sector públic en aquestes edats.
En virtut d’aquestes consideracions, una vegada transferits les funcions i els
serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
en matèria d’ensenyament no universitari, mitjançant Reial decret 1876/1997, de
12 de desembre; en exercici de les competències que té en matèria educativa,
d’acord amb l’Estatut d’Autonomia per a les illes Balears, el Govern té la intenció
de reglamentar els concerts educatius, tant per a les etapes obligatòries de
l’educació primària i secundària, com per al segon cicle de l’educació infantil.
Això no obstant, a fi que pares, mares i alumnes de tres a cinc anys puguin
beneficiar-se ràpidament dels recursos invertits en educació, cal estendre la
gratuïtat de l’ensenyament al segon cicle de l’educació infantil sota la fórmula de
concertació progressiva dels centres docents privats que imparteixen aquest cicle,
a partir del curs acadèmic 1998/1999.
A més, l’article 10.3 de la Llei orgànica 8/1985, reguladora del dret a
l’educació, l’article 11.2 de la Llei orgànica 1/1990, d’ordenació general del
sistema educatiu i la disposició addicional segona de la Llei orgànica 9/1995, de
la participació, l’avaluació i el govern dels centres docents, estableixen la possibilitat
que els centres d’educació infantil puguin acollir-se al règim de concerts.
Per això, i mentre s’elabora la normativa de concerts educatius, consultades
les organitzacions més representatives de titulars, pares i mares d’alumnes i
professors, i d’acord amb el dictamen del Consell Consultiu, a proposta del
conseller d’Educació, Cultura i Esports, i havent-ho considerat el Consell de
Govern en la sessió de dia 20 de març de 1998,
DECRET:
CAPÍTOL I.
Objecte
Article 1
Aquest Decret regularà el sosteniment amb fons públics dels centres privats
d’educació infantil mitjançant concerts. També afectarà, si escau, als convenis
que la Comunitat Autònoma, com a Administració educativa de les Illes Balears,
celebri amb altres administracions públiques per afavorir, financerament, l’educació
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infantil.
CAPÍTOL II.
Centres amb concert de segon cicle d=educació infantil en vigor.
Article 2.
Els centres d’educació infantil actualment acollits al règim de concert a
l’empara de la disposició addicional tercera de la LODE, i autoritzats amb caràcter
definitiu per impartir el segon cicle dels ensenyaments esmentats, podran modificar el concert educatiu pel nombre d’unitats necessari, a fi de donar continuïtat,
pel que fa a l’etapa d’educació primària, als alumnes escolaritzats en el segon cicle
de l’educació infantil, sempre que el centre tengui l’autorització preceptiva per a
totes les unitats el concert de les quals es pretén.
CAPÍTOL III.
Convenis singulars amb corporacions locals i altres administracions.
Article 3.
Podran establir-se convenis singulars amb les corporacions locals i altres
administracions públiques amb l’única finalitat de facilitar l’escolarització
d’alumnes del segon cicle d’educació infantil, i llur continuïtat posterior en els
nivells d’ensenyament obligatori.
CAPÍTOL IV.
Règim de concert educatiu dels centres privats d’educació infantil.
Article 4.
Els titulars de centres privats d’educació infantil que tinguin autorització
definitiva per impartir el segon cicle d’aquest ensenyament i no estiguin compresos
en el règim de concerts que s’assenyalen al Capítol II, podran formalitzar-los amb
l’Administració educativa de la CAIB per al sosteniment amb fons públics de les
unitats de segon cicle d’educació infantil, de tres, quatre i cinc anys.
Article 5.
El règim de concerts educatius que s’implanta mitjançant aquest Decret serà
d’aplicació als centres que reuneixin els requisits següents:
a) Que tinguin una ràtio mínima de vint alumnes per unitat, llevat dels
supòsits en què s’atenguin necessitats d’escolarització a població infantil que,
d’altra manera, quedaria desatesa, cas en el qual el titular haurà d’al.legar i
justificar l’existència de les esmentades necessitats en sol.licitar el concert. En
qualsevol cas, aquesta ràtio mínima s’adequarà a la baixa en els supòsits d’existència
d’alumnes amb necessitats educatives especials.
b) Que, en tot cas, respectin la ràtio màxima establerta per l’article 13 del
Reial decret 1004/91, per als ensenyaments de segon cicle d’educació infantil,
com també els altres requisits mínims assenyalats per la Llei orgànica 8/1985,
reguladora del dret a l’educació, i per la Llei orgànica 1/1990, d’ordenació general
del sistema educatiu, singularment els referits a titulació acadèmica del professorat.
c) Que, així mateix, compleixin totes les obligacions que s’estableixen en el
Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l’ús de l’ensenyament de i en llengua
catalana, pròpia de les illes Balears, als centres docents no universitaris de les illes
Balears.
d) Que es tracti de centres sense afany de lucre, amb relació als nivells que
es concerten.
Article 6
L’extensió del règim de concerts al segon cicle de l’educació infantil
s’efectuarà de forma progressiva, i s’implantarà totalment en el termini de tres
cursos escolars.
Article 7.
El concert se subscriurà per un període de quatre cursos escolars, i es
mantindrà sempre que els centres, a més dels requisits previs que s’assenyalen en
l’article 5 d’aquest Decret, observin tot el que disposen les normes estatals
d’aplicació i les de la CAIB referides a admissió i escolarització d’alumnes, i a la
participació, l’avaluació i el govern dels centres docents.
Article 8.
L’Administració educativa, amb l’objectiu de promoure la continuïtat
pedagògica dels alumnes, valorarà positivament, al moment de resoldre els
expedients de sol licitud inicial, el fet que es tracti de centres d’educació infantil
integrats o adscrits a centres d’educació primària. L’adscripció dels centres
d’educació infantil a altres centres d’educació primària es durà a terme mitjançant
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sol.licitud fonamentada, presentada a la Direcció General de Planificació i Centres, i subscrita pels titulars d’ambdós centres o, si escau, per les persones que els
representin.
Article 9.
Els centres d’educació preescolar que reuneixin tots els requisits descrits en
aquest capítol i que tinguin, únicament, autorització o classificació provisional,
hauran de disposar d’autorització definitiva com a centre d’educació infantil per
a la totalitat d’unitats que es proposin concertar a l’inici del curs escolar 1998/99.
Fins a aquest moment, el concert es concedirà de manera condicionada a
l’acreditació de l’autorització definitiva, circumstància que s’haurà de posar en
coneixement dels pares i les mares en formalitzar la sol.licitud de matrícula.
CAPÍTOL V.
Procediment de sol.licitud inicial o de modificació de concerts de segon
cicle de l’educació infantil.
Article 10.
1. Les instàncies de sol.licitud de concert educatiu per al segon cicle de
l’educació infantil, com també de modificació dels concerts actualment en vigor,
acompanyades de la documentació acreditativa del compliment dels requisits
exigits, es presentaran a la Direcció General de Planificació i Centres de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esports o, si escau, a les direccions generals
d’Educació insulars corresponents, en el mateix termini que el que s’assenyala per
a la renovació, la pròrroga o la modificació de concerts per als nivells de
l’ensenyament obligatori; a aquest efecte, es faran servir els models que, durant el
termini esmentat, es trobaran adisposició de les persones interessades a les
dependències de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports.
2. Aquestes sol.licituds hauran de ser subscrites per les persones que figuren
en el Registre de Centres Docents com a titulars dels centres. En el cas que la
titularitat correspongui a una persona jurídica, la sol.licitud haurà de ser signada
per qui en tingui la representació.
Article 11.
La Direcció General de Planificació i Centres, una vegada verificada
l’aportació de la documentació exigida, sotmetrà les sol.licituds presentades per
a la implantació del règim de concerts del segon cicle de l’educació infantil regulat
en el capítol IV d’aquest Decret a la Comissió de Concerts de les Illes Balears.
No caldrà aquesta submissió en el supòsit de sol licituds de modificació i
pròrroga de concerts o convenis vigents que s’assenyalen en els capítols II i III
d’aquest Decret.
Article 12.
1.-La Comissió de Concerts de les Illes Balears es constituirà el mes de
febrer, a instància del director general de Planificació i Centres a les dependències
de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, i es reunirà les vegades que sigui
necessari, convocada pel president, a fi d’examinar les sol.licituds i la documentació
acreditativa presentades, i de formular-ne les propostes d’acord amb el que preveu
l’article 23 del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat
pel Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre.
2. La Comissió de Concerts de les Illes Balears tindrà la composició següent:
President:
El director general de Planificació i Centres.
Vocals:
Un membre de l’Administració educativa, designat pel director general.
Un inspector d’educació designat pel director general, a proposta del cap de
departament d’Inspecció.
Quatre representants designats per les associacions empresarials i les
organitzacions de titulars de centres privats concertats més representatives a la
Comunitat Autònoma.
Quatre professors, en representació de les organitzacions sindicals de més
implantació en l’àmbit de l’ensenyament privat concertat a la Comunitat Autònoma.
En qualsevol cas, s’haurà d’assegurar la presència, almenys, d’un professor
designat per cada una de les organitzacions sindicals que tenen, en l’àmbit estatal
general, el caràcter de més representatives.
Un representant dels pares i les mares dels alumnes, designat per la
federació d’associacions més representativa en l’ensenyament privat concertat en
l’àmbit de la Comunitat Autònoma.
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Secretari:
Un funcionari de l’Administració educativa designat pel director general.
Article 13.
Durant la segona quinzena del mes de febrer, el director general de
Planificació i Centres, a la vista de les propostes adoptades per la Comissió de
Concerts de les Illes Balears, si s’escau, i d’acord amb els recursos pressupostaris
destinats al finançament dels centres concertats, avaluarà les sol.licituds presentades
i procedirà, a través dels òrgans davant els quals s’han de presentar, a posar a
exposició pública els expedients, i a fixar un termini perquè, en el supòsit de
propostestotalment o parcialment denegatòries, els sol.licitants puguin al.legar-hi
el que considerin procedent segons el seu dret.
Article 14.
Un cop valorades les al.legacions presentades pels sol.licitants, i després de
la fiscalització de la Intervenció de la CAIB, la Direcció General de Planificació
i Centres elaborarà una proposta definitiva de resolució sobre la sol.licitud inicial
o de modificació dels concerts educatius i l’elevarà al conseller d’Educació,
Cultura i Esports.
Article 15.
El conseller d’Educació, Cultura i Esports resoldrà la sol.licitud inicial o de
modificació dels concerts educatius d’acord amb el que estableix l’article 24.2 del
Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius.
Article 16.
La resolució, que haurà de ser motivada, es notificarà a les persones
interessades i es publicarà en el Butlletí oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears. Aquesta resolució posarà fi a la via administrativa i s’hi podrà
interposar recurs contenciós administratiu a la sala contenciosa administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Balears en el termini de dos mesos, comptadors
des de la data de la notificació, la qual cosa s’haurà de comunicar a la Conselleria,
d’acord amb el que preveu l’article 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
Article 17.
Els concerts educatius que s’acordaran a l’empara d’aquest Decret es
formalitzaran en document administratiu, en el qual es faran constar els drets i les
obligacions recíprocs, com també les característiques concretes del centre i la resta
de circumstàncies derivades de la normativa que hi és d’aplicació. Aquesta
formalització s’efectuarà abans del 15 de maig de l’any corresponent.
Disposició transitòria primera.
En el termini d’un any, el Govern desenvoluparà la normativa autonòmica
referida al règim general dels concerts educatius i sobre elecció de centre i
admissió d’alumnes. Així mateix, el Govern dictarà les disposicions adients per al
desenvolupament i l’aplicació del règim de concerts que es regula en aquest
Decret.
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Disposició transitòria cinquena.
La implantació progressiva del règim de concerts al centres privats d’educació
infantil es durà a terme d’acord amb el calendari següent: Curs 1998/99, tercer curs
(alumnes de 5 anys); curs 1999/2000, segon curs (alumnes de 4 anys); curs 2000/
01, primer curs (alumnes de 3 anys).
Disposició transitòria sisena.
Inicialment i excepcionalment, i amb la finalitat d’unificar els processos de
renovació de concerts de l’ensenyament obligatori amb els de l’educació infantil,
aquests tindran una durada màxima fins a a l’acabament dels curs acadèmic 2000/
01.
Una vegada que els processos de renovació de concerts de l’educació
infantil i l’ensenyament obligatori coincideixin, s’hi haurà d’aplicar la durada
assenyalada a l’article 7 del present Decret.
Disposició transitòria setena
1.Serà d’aplicació als concerts educatius subscrits a l’empara d’aquest
capítol, el Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius aprovat pel
Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre, sens perjudici de la concreció,
desenvolupament i de l’execució que dugui a terme la CAIB i sempre que sigui
compatible amb la naturalesa no obligatòria del nivell que es pretén concertar.
2. Pel que fa a l’admissió d’alumnes, i mentre no es desenvolupi la
normativa pròpia de la CAIB, hi serà d’aplicació, als centres concertats d’educació
infantil, el règim d’elecció de centre educatiu establert pel Reial decret 366/1997,
de 14 de març. Aquest règim s’implantarà progressivament, d’acord amb el
calendari establert en la disposició transitòria cinquena d’aquest Decret, als
alumnes que accedeixin per primera vegada als nivells sostinguts amb fons
públics.
L’accés d’aquests alumnes als nivells d’educació obligatòria en el mateix
centre o, si s’escau, al centre que estigui adscrit al que han cursat el segon cicle de
l’educació infantil, serà automàtic, sense que calgui sotmetre els esmentats
alumnes a cap procés d’admissió nou.
Disposició final.
Aquest Decret començarà a vigir el mateix dia de la publicació en el Butlletí
oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma, 20 de març de 1998
EL PRESIDENTE
Jaume Matas i Palou
El conseller d’Educació, Cultura i Esports
Manuel Ferrer i Massanet
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3.-D’altres disposicions
CONSELLERIA DE FOMENT

Disposició transitòria segona.
Mentre no es disposi de cap altre sistema, el mòdul econòmic de sosteniment
de la unitat escolar d’educació infantil serà el que regirà en cada moment per a
l’ensenyament primari.
Disposició transitòria tercera.
Excepcionalment, i per al curs 1998/99, els terminis a què es refereix
l’article 10 d’aquest Decret seran els següents:
*Entre els dies 24 de març i 3 d’abril de 1998, ambdós inclosos: presentació
de la sol.licitud inicial o de modificació de concert.
*Fins al dia 15 d’abril de 1998, inclòs: emissió de propostes per la Comissió
de Concerts de les Illes Balears.
*Entre els dies 16 i 27 d’abril de 1998. Exposició pública dels expedients i
termini de presentació d’al.legacions.
*Fins al dia 5 de maig de 1998. Emissió de resolucions i publicació en el
Butlletí oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Núm. 5358
Ordre del Conseller de Foment, de data 10 de març de 1998 , per
la qual s’aprova el reglament orgànic de la Conselleria de Foment.
CAPÍTOL I
L’article 27 de la LLei Autonòmica 5/84 de 24 d’octubre de Règim Jurídic
de l’Administració de la Comunitat Autònoma estableix que l’estructura orgànica
de cada Conselleria serà fixada per una ordre de la Presidència del Govern i que
un reglament orgànic de cada Conselleria determinarà les competències
específiques de cada òrgan de departament.
Per tant, fixada com va ésser, l’estructura orgànica de la Conselleria
mitjançant Ordre de la Presidència del Govern de 18 de juny de 1996, procedeix
ara aprovar el següent
REGLAMENT ORGÀNIC:

Disposició transitòria quarta.
Per a la concessió de concerts educatius de segon cicle d’educació infantil
per al curs 1998/1999, serà requisit indispensable que es tracti de centres privats
que tenguin autoritzades i en funcionament unitats d’aquest cicle de l’educació
infantil en el curs 1997/98

Article 1r.- Les competències que té atribuïdes la Conselleria de Foment
mitjançant l’Ordre de Presidència de 18 de Juny de 1996, seran exercides pels
òrgans administratius creats per l’esmentada ordre que en tot cas dependran
jeràrquicament del conseller qui, a la vegada, exercirà la superior funcó de control
i coordinació de tots els centres directius, els quals s’estructuren de la manera que

