PROCEDIMENT D'AUTORITZACIÓ PER A L'OBERTURA I EL FUNCIONAMENT
DE CENTRES DOCENTS PRIVATS DE RÈGIM GENERAL
Marc normatiu
Centres d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat







El Reial decret 132/2010, de 12 de febrer (BOE del 12 de març), pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris.
El Reial decret 332/1992, de 3 d’abril (BOE del 9 d’abril), sobre autoritzacions de centres privats per
impartir ensenyaments de règim general no universitaris, modificat pel Reial decret 131/2010, de 12
de febrer (BOE del 12 de març).
Centres de formació Professional
Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, (BOE del 30 de juliol de 2011), pel qual s’estableix
l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu.
Decret 91/2012, de 23 de novembre, (BOE del 29 de novembre de 2012), pel qual s’estableix
l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu en el sistema integrat de
formació professional a les Illes Balears.
Reial decret específic de la família professional corresponent.

Procediment d’autorització d’obertura i funcionament
1. S’ha de presentar la sol·licitud (vegeu l’annex 1) a la Direcció General de Planificació, Ordenació i
Centres (c/ d’Alfons el Magnànim, 29, 07004 Palma).
2. El Servei de Projectes, Obres i Supervisió d’aquesta Conselleria informa sobre si les instal·lacions
proposades compleixen els requisits mínims.
a) Si l’informe és desfavorable, es comunica a l’interessat per a la presentació de les al·legacions
pertinents.
b) Si l’informe és favorable, es comunica a l’interessat, i el centre pot començar les obres d’adaptació
a la normativa vigent.
3. Finalitzades les obres necessàries, l’interessat ho comunica a aquesta Direcció General i en sol·licita la
visita tècnica;
4. El Servei de Projectes, Obres i Supervisió, realitzada la visita, informa sobre l’adequació de les
instal·lacions als plànols que varen ser presentats.
5. El titular del centre, presenta les titulacions del personal del qual disposa, o bé el compromís de
presentar-les abans de l’inici de les activitats educatives (art. 2.4 del Reial decret 131/2010).
6. El Departament d’Inspecció Educativa emet l’informe referent a l’adequació de les titulacions.
7. La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, emet l’informe referent als
equipaments, per a l’autorització dels diferents cicles formatius.
8. Una vegada que s'han rebut els informes favorables sol·licitats, s'autoritza el centre, mitjançant una
resolució del conseller d'Educació i Universitat (art. 2.4 del Reial decret 131/2010).
9. Aquesta Direcció General notifica a l’interessat la resolució d’autorització d’obertura i funcionament
del centre, una vegada publicada al BOIB.
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