
En el marc del procés de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, establit pel Decret
Llei 7/2012, l'objecte social de Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana S.A., d'ara en avant CIEGSA, 
és l'organització, contractació i gestió de quantes activitats requerisca la preparació, construcció i adequació d'obres, instal·lacions, 
execució i posada en funcionament de les infraestructures educatives així com l'equipament escolar necessari per a l'adequada 
implantació de la Llei Orgànica 1/1990 de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu.

La Societat ha anat realitzant la seua activitat com a instrument de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i basant-se en això, s'ha
firmat un conveni de col·laboració entre les dos entitats, en data 5 de febrer de 2001. L'objecte del dit conveni és la regulació de les 
relacions entre l'Administració de la Generalitat, a través de la Conselleria d'Educació, i la societat mercantil CIEGSA en relació amb la
realització i finançament de les obres d'infraestructura educativa així com la gestió de tot l'equipament necessari per a tals 
infraestructures, que permeta la posada en funcionament dels Centres Docents inclosos en la programació de la Conselleria d'Educació.

Amb la finalitat de completar les necessitats educatives de la Comunitat Valenciana, el 9 de juny de 2004 es va presentar un nou Pla 
d'Infraestructures, cridat "Crea Escola", a fi de millorar els centres educatius que necessiten una intervenció integral, millorar les 
instal·lacions esportives i incrementar la qualitat de les infraestructures educatives, igual que oferir una educació amb més qualitat, 
noves tecnologies i idiomes estrangers. 

En la Llei 17/2017, de 28 de desembre, de Mesures fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat 
Valenciana conté en l'article 50 una modificació de l'article 29 de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de Mesures de Reestructuració i 
Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat. 

L'objectiu estratègic és:

Escolarització provisional

Dins de l'execució del Pla d'Infraestructures Educatives, de vegades es fa necessari reubicar als alumnes en instal·lacions educatives 
provisionals. Per a satisfer aquest requisit, CIEGSA contractarà, baix la modalitat d'arrendament, els subministraments necessaris per a 
mantindre l'escolarització de l'alumnat de la Comunitat Valenciana.

La principal línia d'actuació al llarg de l'exercici 2022, és:

Desenrotllament de tota la contractació i gestió de les instal·lacions educatives provisionals.
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