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DECRET 88/2022, d’1 de juliol, del Consell, pel qual es 
crea l’Institut d’Educació Secundària Número 11, per des-
glossament de l’IES La Torreta, tots dos en la localitat 
d’Elx. [2022/6298]

DECRETO 88/2022, de 1 de julio, del Consell, por el que 
se crea el Institut d’Educació Secundària Número 11, por 
desglose del IES La Torreta, ambos en la localidad de 
Elche. [2022/6298]

Según los estudios de planificación educativa realizados por la Con-
selleria de Educación, Cultura y Deporte, se considera que para atender 
las necesidades educativas de la zona es conveniente la creación de un 
instituto de Educación Secundaria donde se impartan las enseñanzas de 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesio-
nal previstas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

El nuevo instituto estará situado en el edificio propiedad de la Gene-
ralitat Valenciana, sito en la calle Presidente Adolfo Suárez, núm. 21, 
de Elche. Este edificio cuenta con instalaciones adecuadas para el uso 
previsto y reúne los requisitos establecidos por la normativa básica.

El artículo 13 de la Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, regulado-
ra del derecho a la educación, establece que todos los centros tendrán 
una denominación específica. Por su parte, el artículo 5 del Decreto 
252/2019, de 29 de noviembre, del Consell, de regulación de la organi-
zación y el funcionamiento de los centros públicos que imparten ense-
ñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 
Profesional también establece el procedimiento para la asignación de la 
denominación genérica y específica de estos centros docentes.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la 
Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la edu-
cación, la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, y en el 
artículo 3 del Decreto 252/2019, de 29 de noviembre, del Consell, de 
regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públi-
cos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Formación Profesional y a propuesta de la consellera de 
Educación, Cultura y Deporte, previa deliberación del Consell, en la 
reunión del día 1 de julio de 2022,

DECRETO

Artículo único. Creación del centro
Se crea, por desglose del IES La Torreta, código de centro 

03009661, de Elche, el siguiente centro docente:

Provincia: Alicante
Localidad: Elche
Denominación: Institut d’Educació Secundària Número 11.
Titular: Generalitat.
Código: 03014873.
Domicilio: Calle Presidente Adolfo Suárez, núm. 21
Composición: 24 unidades de Educación Secundaria Obligatoria, 8 

de Bachillerato y 4 unidades de Formación Profesional.
Capacidad: 720 puestos escolares de Educación Secundaria Obliga-

toria, 280 puestos escolares de Bachillerato y 120 puestos escolares de 
Formación Profesional.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Inscripción
Lo establecido en este decreto se inscribirá en el Registro de centros 

docentes de la Comunitat Valenciana.

Segunda. Personal del centro
El personal docente y no docente, con destino definitivo en el IES 

La Torreta que estuviera impartiendo clase en las enseñanzas de Educa-
ción Secundaria Obligatoria, de Bachillerato y de los ciclos de Forma-
ción Profesional que se incorporan al nuevo instituto, tendrá preferencia 
para su integración en el nuevo instituto.

El personal docente con destino definitivo en el IES La Torreta 
que, como consecuencia del desglose, se adscriba al centro que se crea 
mediante este decreto, mantendrá la antigüedad que poseía en su centro 
de origen, en aplicación de lo establecido en la disposición adicional ter-

Segons els estudis de planificació educativa realitzats per la Con-
selleria d’Educació, Cultura i Esport, es considera que per a atendre les 
necessitats educatives de la zona és convenient la creació d’un institut 
d’Educació Secundària on s’impartisquen els ensenyaments d’Educació 
Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional previstos en 
la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

El nou institut estarà situat en l’edifici propietat de la Generalitat 
Valenciana, situat al carrer del President Adolfo Suárez, número 21, 
d’Elx. Aquest edifici compta amb instal·lacions adequades per a l’ús 
previst i reuneix els requisits establits per la normativa bàsica.

L’article 13 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del 
dret a l’educació, estableix que tots els centres tindran una denominació 
específica. Per altra banda, l’article 5 del Decret 252/2019, de 29 de 
novembre, del Consell, de regulació de l’organització i el funcionament 
dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació Secun-
dària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional, també estableix 
el procediment per a l’assignació de la denominació genèrica i especí-
fica d’aquests centres docents.

Per això, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 17 de la 
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, 
la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i en l’article 3 del 
Decret 252/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l’or-
ganització i el funcionament dels centres públics que imparteixen ense-
nyaments d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació 
Professional, i a proposta de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, 
prèvia deliberació del Consell, en la reunió del dia 1 de juliol de 2022,

DECRETE

Article únic. Creació del centre
Es crea, per desglossament de l’IES La Torreta, codi de centre 

03009661, d’Elx, el següent centre docent:

Província:  Alacant.
Localitat:  Elx.
Denominació: Institut d’Educació Secundària Número 11.
Titular:  Generalitat.
Codi: 03014873.
Domicili: carrer del President Adolfo Suárez, núm. 21.
Composició: 24 unitats d’Educació Secundària Obligatòria, 8 uni-

tats de Batxillerat i 4 unitats de Formació Professional.
Capacitat: 720 llocs escolars d’Educació Secundària Obligatòria, 

280 llocs escolars de Batxillerat i 120 llocs escolars de Formació Pro-
fessional.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Inscripció
El que s’estableix en aquest decret s’inscriurà en el Registre de cen-

tres docents de la Comunitat Valenciana.

Segona. Personal del centre
El personal docent i no docent amb destinació definitiva en l’IES 

La Torreta que estiguera impartint classe en els ensenyaments d’Edu-
cació Secundària Obligatòria, de Batxillerat i dels cicles de Formació 
Professional que s’incorporen al nou institut, tindrà preferència per a la 
integració en el nou institut.

El personal docent amb destinació definitiva en l’IES La Torreta 
que, a conseqüència del desglossament, s’adscriga al centre que es crea 
mitjançant aquest decret, mantindrà l’antiguitat que posseïa en el seu 
centre d’origen, en aplicació del que s’estableix en la disposició addi-



cional tercera del Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, pel qual es 
regula el concurs de trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari 
dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, d’educació, i altres procediments de provisió de places a cobrir 
per aquests.

Tercera. Material del centre
El material inventariable i fungible que es troba en les instal·lacions 

en les quals se situa l’IES Número 11, associat als cicles formatius que 
es desglossen de l’IES La Torreta, s’integrarà en l’inventari del nou 
institut.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Desplegament
Es faculta la conselleria competent en matèria d’educació perquè 

adopte totes les mesures que siguen necessàries per al compliment i 
desplegament del que s’estableix en aquest decret, així com per a modi-
ficar, si és el cas, la denominació i configuració del centre.

Segona. Publicació i efectes
Aquest decret es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat 

Valenciana; no obstant això, els seus efectes s’entenen des de l’inici del 
curs escolar 2022-2023.

València, 1 de juliol de 2022

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

La consellera d’Educació, Cultura i Esport,
RAQUEL TAMARIT IRANZO

cera del Real decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula 
el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de 
los cuerpos docentes contemplados en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de educación, y otros procedimientos de provisión de plazas a 
cubrir por los mismos.

Tercera. Material del centro
El material inventariable y fungible que se encuentra en las insta-

laciones en las que se ubica el IES Número 11, asociado a los ciclos 
formativos que se desglosan del IES La Torreta, se integrará en el inven-
tario del nuevo instituto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Desarrollo
Se faculta a la conselleria competente en materia de educación para 

que adopte cuantas medidas sean necesarias para el cumplimiento y 
desarrollo de lo establecido en este decreto, así como para modificar, en 
su caso, la denominación y configuración del centro.

Segunda. Publicación y efectos
Este decreto se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat 

Valenciana; no obstante, sus efectos se entienden desde el inicio del 
curso escolar 2022-2023.

València, 1 de julio de 2022

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

La consellera de Educación, Cultura i Deporte,
RAQUEL TAMARIT IRANZO
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