SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’OBERTURA I FUNCIONAMENT
DE CENTRE DOCENT PRIVAT
SOL·LICITANT
Nom i Llinatges

DNI

Adreça de notificació

CP

Localitat

Municipi

Telèfon /Fax

Mòbil

Correu electrònic

EXPÒS que adjunt la documentació següent: (posau una X on correspongui)
Declaració jurada del titular o de cada un dels titulars del centre on consta que no presta
servei en l’Administració educativa estatal, autonòmica ni local, que no està inhabilitat per
ser titular d’un centre.
Còpia de l’escriptura de propietat, del títol de propietat, del contracte de l'arrendament o
de la cessió, o qualsevol altre document que acrediti que el titular, o l’entitat jurídica, en
pot fer ús.
Fotocòpia del DNI del titular o, en cas d’entitat jurídica, de les persones que desenvolupen
els càrrecs rectors o són titulars del 20% o més del capital.
Escriptura de constitució de la societat, si és persona jurídica, degudament inscrita en el
Registre Mercantil, i dels poders del representant legal.
En el cas que la gestió i la representació del centre hagi estat cedida a una entitat distinta de
la titular:
- Còpia dels estatuts de l’entitat esmentada.
- Escrit del secretari de l’administració pública certificant que la persona que signa
la sol·licitud ostenta el càrrec que al·lega.
Plànol 1/100 de la distribució de totes les plantes i la coberta, acotat i amb indicació de la
superfície útil construïda, signat pel tècnic competent.
Plànol de situació del centre.
Fotografies del solar, l’edifici existent i l’entorn.
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Memòria justificativa o certificat del compliment de les condicions higièniques, acústiques,
d'habitabilitat i de seguretat. en cas d’incendi (DB SI), seguretat estructural (DB SE),
protecció enfront el renou (DB HR) i la resta de DB d’acord amb la legislació vigent del CTE
Codi Tècnic de l’Edificació
Memòria i/o plànol que justifiqui que el centre disposa de les condicions arquitectòniques
que possibiliten l'accés i la circulació a les persones amb problemes físics, d'acord amb la
legislació aplicable (Decret 110/2010, de 15 d’octubre, pel qual s'aprova el reglament per
a la supressió de les barreres arquitectòniques).
Llicència d’activitats.
SOL·LICIT:
L’obertura de l’expedient d’autorització del centre privat ______________________________
_______________________________________________________________________________

_____________________ , ____ d’ ______________ de 20 ___
(rúbrica)

SECCIÓ D’AUTORITZACIONS
DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ, ORDENACIÓ I CENTRES
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1.

ÉS NECESSARI REALITZAR OBRES? (posau sí o no al requadre)

2.

DADES DEL CENTRE
Denominació específica
Adreça

CP

Localitat

Municipi

Telèfon /Fax

Mòbil avís

Adreça electrònica del centre
3.

DADES DE LA TITULARITAT DEL CENTRE
3.1. Si la titularitat és una persona física o entitat jurídica (societat, comunitat de béns, altres)
Nom i llinatges

NIF

Nom entitat

CIF

Adreça
Localitat

CP
Municipi

Telèfon
Adreça electrònica

3.2. Dades del representant (s’ha d’emplenar només si el titular és una entitat jurídica)
Nom i llinatges

Càrrec

Adreça
Localitat
Telèfon
Adreça electrònica
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CP
Municipi

4.

CONFIGURACIÓ SOL·LICITADA
Educació infantil, primària i secundària obligatòria

Nre. d’unitats

Educació infantil 1r cicle
Educació infantil 2n cicle
Educació primària
Educació secundària obligatòria
PMAR (Programa de Millora de l’Aprenentatge y del Rendiment)

AULES
UEECO

Formació
professional

Educació infantil 2n cicle
(Nre. d’unitats)

Educació primària
(Nre. d’unitats)

Família professional

Cicle formatiu

Educació secundària obligatòria
(Nre. d’unitats)

Torn

Nre. d’unitats

FP Bàsica

CFGM

CFGS

Educació infantil, primària i secundària obligatòria

Nre. d’unitats

ESPA (Educació Secundaria per a persones adultes)
Batxillerat / Modalitat
Arts
Ciències
Humanitats i Ciències Socials
C. del Ter, 16, 4t
Polígon de Son Fuster
07009 Palma
Tel. 971 17 77 55
educacioiuniversitat.caib.es 4

Torn

Nre. d’unitats

5.

TITULACIONS
Un cop finalitzades les obres l'interessat ho comunicarà a aquesta Direcció General i en sol·licitarà la visita;
presentarà, així mateix, relació del personal del que disposarà al centre amb indicació de les titulacions, o bé el
compromís d'aportar l'esmentada relació abans de l'inici de les activitats educatives. (art. 4 del Reial decret
131/2010).
El centre està obligat a complir la normativa vigent en matèria de titulacions dels professors d’acord
amb el Real decret 132/2010, de 12 de febrer (BOIB del 12 de març), per als ensenyaments de règim
general, el Real decret específic de cada família professional i l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i
Universitats de 14 d’abril de 2014 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de llengua
catalana i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari i s’estableix el Pla
de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) (BOIB núm. 53, de 19 d’abril) per a les titulacions del català.
A la relació del personal amb indicació de les titulacions, s’hi ha d’adjuntar la fotocòpia del DNI i la
fotocòpia acarada de la titulació corresponent.

6.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Iniciar el procés d’autorització per la Conselleria d’Educació i Universitat, o finalitzar-ho amb la
conseqüent resolució que autoritza l’obertura i el funcionament del centre, no eximeix de realitzar
les oportunes sol·licituds de llicència municipal d’instal·lacions i posterior llicència municipal
d’obertura i funcionament, que és competència de l’Ajuntament i, per tant, l’interessat ha d’haver
sol·licitat paral·lelament.

7.

POLÍTICA DE PRIVACITAT
D’acord amb el disposat a l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, i a l’art. 12
del RD 1720/2007 consent expressament que les dades facilitades durant la sol·licitud
d’autorització a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria
d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears siguin recollides i tractades en un fitxer de
titularitat d’aquesta Conselleria, amb domicili al carrer del Ter, núm. 16, Polígon de Son Fuster ,
07009 Palma.
La finalitat d’aquest tractament és procedir a realitzar les gestions laborals i administratives
derivades de les sol·licituds d’autorització d’obertura i funcionament de centres, o de modificació
d’autorització.
Les dades poden ser cedides al Ministeri d’Educació per a les finalitats abans explicades.En
qualsevol moment, podeu exercir els drets reconeguts a la Llei i, en particular, els d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-vos per escrit a la Direcció General de Planificació,
Ordenació i Centres mitjançant un registre o bé mitjançant un correu electrònic a l’adreça
lopd@dgplacen.caib.es identificant-vos convenientment (Ref. Protecció de dades).

8.

OBSERVACIONS: (Exposau qualsevol informació que pugui ser rellevant o d’interès)

C. del Ter, 16, 4t
Polígon de Son Fuster
07009 Palma
Tel. 971 17 77 55
educacioiuniversitat.caib.es 5

