CENTRES DOCENTS PRIVATS DE RÈGIM GENERAL

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Titularitat


Declaració jurada del titular o de cada un dels titulars del centre o, en cas d’entitat jurídica, declaració
jurada de cada una de les persones que desenvolupen els càrrecs rectors o són titulars del 20% o més
del capital, on consti que no presta servei en l’Administració educativa estatal, autonòmica ni local,
que no està inhabilitat per a ser titular d’un centre per sentència judicial ferma, i que està mancat
d’antecedents penals per delicte fraudulent.



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 de l’escola 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.

Instal·lacions
1. Plànols de planta del centre, a escala 1/100 o 1/50, on es detallen l'ús, la superfície útil, el volum i la
superfície d'il·luminació i de ventilació de cada dependència.
2. Plànol de situació del centre. Cal indicar-hi l'accés al centre i la situació respecte al carrer, i que justifiqui
que el centre s'ubica en un local d'ús exclusiu i amb accés independent des de l'exterior.
3. Memòria justificativa del compliment dels requisits exigits segons la normativa vigent (cal justificar-hi el
compliment de tots els espais i instal·lacions exigits):
 Reial decret 132/2010, de 12 de febrer (BOE del 12 de març), pel qual s’estableixen els requisits mínims
dels centres que imparteixin els ensenyaments del segon cicle d’educació infantil, educació primària i
educació secundària.
 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.
4. Memòria justificativa del compliment de la següents normatives:
 Que l’edifici o local compleixi la 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 CTE Codi Tècnic de
l’Edificació.
 Que l’edifici o local compleixi la normativa de higiene i habitabilitat (Decret 145/1997, de 21 de
novembre) y modificació (Decret 20/2007).
5. 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).
6. Tota la documentació ha d'anar signada pel tècnic competent i per la propietat.
7. Si el sol·licitant disposa del projecte bàsic, d'execució o d'activitats, per a la tramitació davant de
l'Ajuntament, és suficient que en presenti un exemplar, ja que qualsevol d’aquests inclou tots els
documents exigits anteriorment.
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