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CONCERT EDUCATIU CORRESPONENT A L’ENSENYAMENT DE 
L’EDUCACIÓ ESPECIAL PER UN PERÍODE DE SIS CURSOS ESCOLARS.  
 
Barcelona, 1 de setembre de 2021 
 
Reunits:  
 
Pel Departament d’Educació: 
La senyora Mercè Massa Rincón, gerent del Consorci d’Educació de Barcelona, 
en ús de les atribucions que li confereix l’article 11 del Decret 56/1993, de 23 de 
febrer, sobre concerts educatius i l’Acord GOV/218/2008, de 16 de desembre, 
pel qual s’aprova l’Acord amb l’Ajuntament de Barcelona per a l’assumpció de 
funcions, d’ambdues administracions, per part del Consorci d’Educació de 
Barcelona. 
 
Pel centre educatiu : Aspace  08011266 
La senyora Elena Puigdevall Grau, en qualitat de titular del centre/representant 
legal de la titularitat del centre, les dades del qual es detallen a l’annex 1 
d’aquest document, 
 
Exposen:  
 
1. El centre educatiu esmentat ha estat inclòs en la Resolució de 

EDU/2243/2021, de 13 de juliol (DOGC núm.8462, de 21.07.2021), per la 
qual s’aprova la relació de centres amb els quals s’estableixen concerts 
educatius, en aplicació del que disposen la Llei orgànica 8/1985, de 3 de 
juliol, reguladora del dret a l’educació (LODE), la Llei orgànica 2/2006, de 3 
de maig, d’educació (LOE), la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC), 
el Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius, el Reial Decret 
2377/1985, de 18 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de normes 
bàsiques sobre concerts educatius, modificat pel Reial decret 139/1989, de 
10 de febrer i la resta de normativa aplicable. 

 
2. El titular del centre/representant legal de la titularitat del centre declara que 

aquest reuneix els requisits previstos a les disposicions esmentades al punt 
anterior, i també els que estableix la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística. 

Ambdues parts es reconeixen les condicions necessàries per a la formalització 
d’aquest concert per a la prestació del Servei d’Educació de Catalunya en 
condicions de gratuïtat, de conformitat amb les clàusules següents: 
 

1. Constitueix l’objecte d’aquest concert la prestació del Servei d’Educació 
de Catalunya en els termes previstos a la LODE, la LOE i la LEC, i les 
altres disposicions aplicables, pel centre educatiu signatari i per als 
ensenyaments i per les unitats que es relacionen a l’annex 1 d’aquest 
concert. En conseqüència, aquest centre assumeix les obligacions 
derivades del concert educatiu en els termes establerts en les 
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disposicions esmentades i en aquest document per una durada de sis 
cursos escolars, comptats a partir de l'1 de setembre de 2021. 

 
2. Com a contraprestació econòmica per la realització del Servei d’Educació 

de Catalunya, el Departament d'Educació s'obliga a l'assignació de fons 
públics d'acord amb el que assenyala l'article 18 del Decret 56/1993, i els 
articles 12, 13, 34 i la disposició addicional 6 del Reial decret 2377/1985. 

La contraprestació indicada s’aplicarà d’acord amb el que estableix la 
regulació bàsica sobre concerts educatius i el que recull l’article 15.3 de 
l’esmentat Decret 56/1993. 

El Departament d'Educació farà efectiva aquesta contraprestació 
mitjançant: 

 
a) El pagament mensual de les retribucions del personal docent i la 

cotització de les quotes a la Seguretat Social, d'acord amb les 
normes que regeixen el sistema de pagament delegat, i la 
liquidació de les retencions a compte de l'impost sobre la renda de 
les persones físiques, tot això, com a pagament delegat i en nom 
de la titularitat del centre, sense que impliqui cap relació laboral 
entre el Departament d'Educació i el personal docent esmentat. 

b) La transferència mensual al titular del centre o persona 
legítimament habilitada, de la quantitat corresponent al concepte 
altres despeses de l’article 15.3 del Decret 56/1993.  

 
La concreció de les quantitats dels conceptes expressats en l’apartat  

anterior, en què es fracciona l’import anual de la contraprestació 
econòmica, es fixarà anualment per mitjà d’una resolució del conseller 
d’Educació.  

 
3. El centre se sotmet al control financer de la Intervenció General de la 

Generalitat de Catalunya i s'obliga a la justificació de les seves despeses 
davant el Departament d'Educació, mitjançant aportació, a la finalització 
de cada curs escolar, de la certificació de l'acord del consell escolar 
d'aprovació dels comptes, de conformitat amb el que estableix l'article 25 
del Decret 56/1993, de 23 de febrer. 

 
4. El titular del centre s'obliga a impartir els ensenyaments objecte d'aquest 

concert de manera totalment gratuïta, sense percebre cap concepte que 
directament o indirectament, suposi una contrapartida econòmica per la 
realització d'aquests ensenyaments, d’acord amb l’article 50 de la LEC. 

 
5. El titular del centre s’obliga a complir la normativa que regula els diferents 

currículums i el seu desplegament a Catalunya. 
 

Les activitats complementàries que, si escau, es realitzin al centre, 
aprovades prèviament pel consell escolar, no podran tenir caràcter 
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lucratiu i s'adequaran al que disposen l’article 50.3 de la LEC, l’article 51 
de la LODE i l'article 15 del Reial decret 2377/1985. 

 
Aquestes activitats es detallaran, amb els imports autoritzats 
corresponents al primer curs de vigència del concert, en un document que 
s'hi adjuntarà com a annex 2, i que en formarà part integrant. Qualsevol 
variació que faci referència a les esmentades quotes haurà de ser 
autoritzada pels serveis territorials corresponents o pel Consorci 
d’Educació de Barcelona i es formalitzarà en un document que s’annexarà 
d'igual manera a aquest document. El centre n’informarà a les famílies 
que ho sol·licitin d’acord amb l’article 25.1.f) de la LEC. 

 
6. El titular del centre s'obliga a mantenir en funcionament un nombre total 

d'unitats escolars igual al d'unitats concertades per a cada ensenyament o 
etapa, i a tenir, com a mínim, una relació mitjana alumnes/professor per 
unitat escolar no inferior a la que determini per a cada zona el 
Departament d'Educació. 

 
La possible disminució d'aquesta relació mitjana, i del nombre d'unitats en 
funcionament, comportarà la disminució del nombre d'unitats concertades, 
o la possible rescissió d'aquest concert, si escau, en el supòsit que el 
titular incompleixi les obligacions que estableix l'article 30 del Decret 
56/1993, en relació amb l'article 16 del Reial decret 2377/1985. 

 
Per posar en funcionament noves unitats en els ensenyaments o etapes 
objecte d'aquest concert caldrà que s’hagin autoritzat prèviament, i que hi 
hagi una resolució aprovatòria de la modificació d’aquest concert. 
L’admissió d’alumnes en el centre s’ajustarà al que estableix la LOE, el 
capítol II del títol IV de la LEC i la normativa de desenvolupament 
aprovada pel Departament d’Educació. 

 
7. El titular del centre s'obliga a complir la normativa vigent i en concret, a: 

 
a) Dur a terme l'admissió d'alumnes en el centre d’acord amb el que 

estableix la LOE, el capítol II del títol IV de la LEC i la normativa de 
desenvolupament aprovada pel Departament d'Educació. 

b) Constituir i mantenir els òrgans de govern previstos a l’article 54 de la 
LODE, l’article 149 de la LEC, l’article 26 del Reial decret 2377/1985, 
l’article 12 del Decret 56/1993 i el Decret 102/2010, de 3 d’agost, 
d’autonomia dels centres educatius, i d’acord amb la normativa bàsica 
establerta a la LOE. 

c) Aquests òrgans seran constituïts, es renovaran i exerciran les seves 
competències segons la normativa d'aplicació. 

d) Complir les disposicions que, com la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística, i les aprovades sobre ensenyament del català i en 
català pel Departament d'Educació, siguin d’aplicació als centres 
educatius que presten el Servei d’Educació de Catalunya. 
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e) Proveir les vacants i acomiadar el personal d'acord amb el que 
preveuen l'article 60 de la LODE, l'article 26.3 del Reial decret 
2377/1985 i l'article 27 del Decret 56/1993. 

f) Donar a conèixer als membres de la comunitat educativa del centre i a 
l'Administració educativa el projecte educatiu, el qual incorpora el 
caràcter propi del centre, d’acord amb l’article 91 de la LEC. Igualment 
dins del projecte educatiu es formularà la carta de compromís educatiu 
d’acord amb l’article 20 de la LEC i s’elaborarà el projecte lingüístic del 
centre d’acord amb l’article 14 de la LEC . 

 
8. El titular haurà de fer constar a la documentació i a la publicitat del centre 

la seva condició de concertat i, així mateix, s'obliga a donar-la a conèixer 
als membres de la comunitat educativa. 

 
9. El titular del centre adoptarà les mesures necessàries per executar el 

concert d'acord amb els articles 35 a 38 i 40 del Reial decret 2377/1985 i 
els articles 19 a 27 del Decret 56/1993. 
 

10. La renovació i modificació d'aquest concert s'efectuarà d'acord amb els 
articles 28 a 37 del Decret 56/1993, en relació amb els articles 42 a 46 del 
Reial decret 2377/1985, mentre no entri en vigor la normativa de 
desplegament de la LEC. 
 

11. El titular del centre haurà de facilitar al Departament d’Educació les dades 
i tota la documentació i/o informació que li sigui requerida per 
l’Administració educativa, i es sotmetrà a les actuacions de comprovació i 
control.  
 

12. Les causes i el procediment per a l'extinció d'aquest concert s'estableixen 
als articles 38 a 48 del Decret 56/1993, en relació amb els articles 47 a 58 
del Reial decret 2377/1985. 
 

13. Les qüestions de litigi que se suscitin en la interpretació i l'execució dels 
concerts, sens perjudici del que disposa l'article 61 de la LODE, les 
resoldrà el conseller d'Educació. Aquestes resolucions seran definitives 
en via administrativa i es podrà interposar recurs contenciós administratiu, 
d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

 
I perquè així consti, en prova de conformitat i acceptació, signen a la darrera 
pàgina del document a la localitat i data indicada al inici 
 
Pel Departament d'Educació,     Pel centre educatiu  
Gerent del Consorci d’Educació de Barcelona 
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  ANNEX 1: dades del centre 

 
CODI: 08011266 
 
DENOMINACIÓ: Aspace 
 
MUNICIPI: Barcelona 
 
TITULAR: FUNDACIÓ ASPACE CATALUNYA 

NIF: G08393936 
ENSENYAMENT: Educació especial 

CURS: 2021-2027 

 

UNITATS PER NIVELL: 

 
  Unitats concertades 12 
  Tutor d'aula 15 
  Grau superior 2 
  Fisioterapeuta 5 
  Logopeda 2 
  Educador 10 


