
DISPOSICIONS GENERALS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

DECRET LLEI 7/2022, de 14 de juny, de modificació del Decret llei 10/2019, de 28 de maig, del procediment
d'integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat.

El president de la Generalitat de Catalunya,

L'article 67.6.a) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del
rei, pel president o la presidenta de la Generalitat.

D'acord amb l'anterior, promulgo el següent

DECRET LLEI

Exposició de motius

En el decurs del temps transcorregut des de l'entrada en vigor del Decret llei 10/2019, de 28 de maig, del
procediment d'integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat, s'ha posat de manifest
que l'immoble on estigui ubicat el centre a integrar pot comportar problemes de naturalesa patrimonial que
impossibilitin que es pugui fer efectiva la creació del nou centre de titularitat de la Generalitat, tot i la voluntat
de les parts i l'obligació ineludible de donar resposta a les necessitats d'escolarització en un entorn desafavorit
amb població escolar de condició socioeconòmica desfavorable, que no és possible atendre amb les places
escolars existents.

En aquest sentit, a banda de la voluntat de donar compliment a les iniciatives parlamentàries que insten el
Govern a impulsar una modificació del Decret llei 10/2019, del 28 de maig, del procediment d'integració de
centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat, per garantir la demanda d'escolarització en entorns
amb problemes de manca d'edificis i sòl públic i promoure un acord del Govern per a la integració immediata
d'aquests centres en aquesta tramitació legislativa, és fa del tot imprescindible aquesta modificació de forma
immediata, per donar resposta a les necessitats d'escolarització en aquests entorns i garantir el dret a
l'educació de tot l'alumnat.

Així mateix, només una regulació amb caràcter extraordinari i urgent permet que en el proper curs 2022-2023
es puguin posar en funcionament els nous centres creats per integració, atès que qualsevol altra tramitació
comportaria endarrerir la creació del centre entre un i dos cursos escolars. Els instruments legislatius
d'urgència o de tramitació ràpida existents, com ara les tramitacions urgents o la tramitació per lectura única,
no permeten que s'aprovin les mesures que s'estableixen en aquest Decret llei amb la immediatesa necessària.
L'únic instrument normatiu que permet l'aprovació amb la celeritat requerida és el decret llei.

Per tant, en ús de l'autorització que em concedeix l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i de
conformitat amb l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del
Govern;

A proposta del conseller d'Educació i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1
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S'afegeix una lletra e) a l'apartat 1 de l'article 3 del Decret llei 10/2019, de 28 de maig, amb la redacció
següent:

“e) La persona titular o les persones titulars del centre han de disposar d'un títol vàlid sobre l'immoble on
ubicar el centre, que reuneixi els requisits establerts per la normativa educativa i patrimonial vigent.”.

Article 2

S'afegeix una disposició addicional al Decret llei 10/2019, de 28 de maig, amb la redacció següent:

“Disposició addicional

Excepcionalment, en entorns desafavorits amb població escolar de condició socioeconòmica desfavorable, quan
les necessitats d'escolarització no es puguin satisfer d'altra forma i l'alumnat no es pugui redistribuir de manera
adient, es pot dur a terme el procediment d'integració amb exempció del requisit establert al punt e) de
l'apartat 1 de l'article 3 i ubicar el nou centre creat per integració en espais provisionals. En aquest cas, no és
d'aplicació el que es preveu als articles 3.3.d), 3.4.a) i 3.4.c).”.

Disposició final

Aquest Decret llei entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans i ciutadanes als quals sigui aplicable aquest Decret llei cooperin en el
seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 14 de juny de 2022

Pere Aragonès i Garcia

President de la Generalitat de Catalunya

Josep Gonzàlez Cambray

Conseller d'Educació

(22.165.095)
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