
Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo

DECRET 130/2011, de 23 de setembre, del Consell, pel 
qual es crea un institut d’Educació Secundària a San Anto-
nio de Benagéber, per transformació de la secció d’Educa-
ció Secundària existent. [2011/9755]

DECRETO 130/2011, de 23 de septiembre, del Consell, 
por el que se crea un instituto de Educación Secundaria 
en San Antonio de Benagéber, por transformación de la 
sección de Educación Secundaria existente. [2011/9755]

L’Orde de 7 de setembre de 2009, de la Conselleria d’Educació, va 
crear una secció d’Educació Secundària a San Antonio de Banagéber, 
que depén de l’Institut d’Educació Secundària de Bétera.

En l’esmentada disposició s’indicava que el centre creat s’instal-
laria en l’edifici escolar dissenyat per albergar un centre de 12 unitats 
d’Educació Secundària Obligatòria i 4 de Batxillerat, però que inicial-
ment tan sols s’impartiria Educació Secundària Obligatòria, per la qual 
cosa en eixe moment el centre es va crear com una secció.

Per a atendre la demanda d’ensenyances de Batxillerat, cal transfor-
mar el centre existent en institut, segons el que preveu l’Orde de 31 de 
juliol de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la 
qual es regulen les seccions dels instituts d’Educació Secundària.

Per això, de conformitat amb el que establix 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 l’article 1 del Regla-
ment Orgànic i Funcional dels Instituts d’Educació Secundària, aprovat 
pel Decret 234/1997, de 2 de setembre, del Consell, a proposta del con-
seller d’Educació, Formació i Ocupació i amb la deliberació prèvia del 
Consell, en la reunió del dia 23 de setembre de 2011, 

DECRETE

Article únic
Es crea, per transformació de la Secció d’Educació Secundària 

de l’Institut d’Educació Secundària les Alfàbegues de Bétera, codi 
46029586, el centre docent següent:

Província: València.
Localitat: San Antonio de Benagéber.
Denominació: Institut d’Educació Secundària. 
Titular: Generalitat. 
Codi: 46029586.
Domicili: c/ Sant Vicent Ferrer, 2.
Composició: 12 unitats d’Educació Secundària Obligatòria i 4 de Bat-

xillerat.
Capacitat: 360 places escolars d’Educació Secundària Obligatòria i 

140 de Batxillerat.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
El que establix este decret s’inscriurà en el Registre de Centres 

Docents de la Comunitat Valenciana.

Segona
El personal docent i no docent, amb destinació definitiva en el cen-

tre actualment existent, s’integrarà en el nou institut.

Tercera
El material inventariable i fungible de la secció s’integrarà en l’in-

ventari del nou institut.

Quarta
Es faculta el conseller d’Educació, Formació i Ocupació perquè 

adopte totes les mesures que siguen necessàries per al compliment i el 
desplegament del que establix este decret, així com per a modificar, si és 
el cas, el domicili, la denominació i la configuració del centre.

La Orden de 7 de septiembre de 2009, de la Conselleria de Edu-
cación, creó una sección de Educación Secundaria en San Antonio de 
Benagéber, dependiente del Institut d’Educació Secundària de Bétera.

En la citada disposición se indicaba que el centro creado se instalaría 
en el edificio escolar diseñado para albergar un centro de 12 unidades de 
Educación Secundaria Obligatoria y 4 de Bachillerato, pero que inicial-
mente tan sólo se impartiría Educación Secundaria Obligatoria, por lo que 
en ese momento el centro se creó como una sección.

Para atender la demanda de enseñanzas de Bachillerato, se hace 
necesario transformar el centro existente en instituto, según lo previsto 
en la Orden de 31 de julio de 1998, de la Conselleria de Cultura, Edu-
cación y Ciencia, por la que se regulan las secciones de los institutos de 
Educación Secundaria.

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 Educación, 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y el artículo 1 del 
Reglamento Orgánico y Funcional de los Institutos de Educación Secun-
daria, aprobado por el Decreto 234/1997, de 2 de septiembre, del Consell 
a propuesta del conseller de Educación, Formación y Empleo y previa 
deliberación del Consell, en la reunión del día 23 de septiembre de 2011,

DECRETO

Artículo único
Se crea, por transformación de la Secció d’Educació Secundària 

del Institut d’Educació Secundària Les Alfàbegues de Bétera, código 
46029586, el siguiente centro docente:

Provincia: Valencia.
Localidad: San Antonio de Benagéber.
Denominación: Institut d’Educació Secundària.
Titular: Generalitat. 
Código: 46029586.
Domicilio: c/ San Vicente Ferrer, 2.
Composición: 12 unidades de Educación Secundaria Obligatoria y 4 

de Bachillerato.
Capacidad: 360 puestos escolares de Educación Secundaria Obligato-

ria y 140 de Bachillerato.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera
Lo establecido en este decreto se inscribirá en el Registro de Centros 

Docentes de la Comunitat Valenciana.

Segunda
El personal docente y no docente, con destino definitivo en el centro 

actualmente existente, se integrará en el nuevo instituto.

Tercera
El material inventariable y fungible de la Sección se integrará en el 

inventario del nuevo instituto.

Cuarta
Se faculta al conseller de Educación, Formación y Empleo 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, el 
domicilio, denominación y configuración del centro.
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DISPOSICIÓ FINAL

Única
Este decret serà publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valen-

ciana i produirà efectes des de l’inici del curs escolar 2010/2011.

Valencia, 23 de setembre de 2011

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller d’Educació, Formació i Ocupació,
JOSÉ CISCAR BOLUFER

DISPOSICIÓN FINAL

Única
Este decreto se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valencia-

na y producirá efectos desde el inicio del curso escolar 2010/2011.

Valencia, 23 de septiembre de 2011

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller de Educación, Formación y Empleo,
JOSÉ CISCAR BOLUFER
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