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SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ DE CENTRES DOCENTS ESTRANGERS
SOL·LICITANT
Nom i Llinatges

DNI

Adreça de notificació

CP

Localitat

Municipi

Telèfon

Mòbil

Correu electrònic
EXPÒS: Que adjunt la documentació següent (senyalada amb una X)
1.

Sol·licitud de modificació de la configuració
Plànols de planta del centre, a escala 1/100 o 1/50.
Memòria justificativa o certificat del compliment de les condicions higièniques,
acústiques, d'habitabilitat i de seguretat.
Memòria i/o plànol que justifiqui que el centre disposa de les condicions
arquitectòniques que possibiliten l'accés i la circulació als alumnes amb problemes
físics.

2.

Sol·licitud de canvi de la denominació
Manifestació de la voluntat de canvi per part del titular del centre privat.

3.

Sol·licitud de canvi de titularitat
Documentació que acrediti la titularitat. Documentació que acrediti que la persona
física o l’entitat jurídica (CB, SL, SA...) corresponent és titular dels béns immobles i,
per tant, està legitimada per cedir l’ús d’aquests immobles.
Documentació necessària en cas de titularitat de persona física. En els casos de
persones físiques: còpia de l'escriptura de compravenda, donació...
Documentació necessària en cas de titularitat d'entitat jurídica.
Còpia de l'escriptura de constitució i dels estatuts.
Documentació identificadora de l’administrador o representat de
l'entitat.

4.

Sol·licitud de trasllat a nova ubicació
Plànols de planta del centre, a escala 1/100 o 1/50.

Memòria justificativa o certificat del compliment de les condicions higièniques,
acústiques, d'habitabilitat i de seguretat.
Memòria i/o plànol que justifiqui que el centre disposa de les condicions
arquitectòniques que possibiliten l'accés i la circulació als alumnes amb problemes
físics.
SOL·LICIT: Que es modifiqui la configuració, el canvi de la denominació i/o el canvi de la
titularitat del centre docent estranger .....................................................................
................................, ...... d ...................... de 20......
(rúbrica)

SECCIÓ D’AUTORITZACIONS I REGISTRE DE CENTRES
DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ, ORDENACIÓ I CENTRES
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
C. del Ter, 16, 4t
Polígon de Son Fuster
07009 Palma
Tel. 971 17 77 69
educacioiuniversitat.caib.es

o DADES DEL CENTRE
Codi del centre
Denominació específica
Adreça

CP

Localitat

Municipi

Telèfon

Mòbil

Adreça electrònica
o CONFIGURACIÓ AUTORITZADA
Resolució:
Publicació: BOIB Núm.(*)

Núm. unitats

Ensenyaments autoritzats:

(*) Data del BOE o BOIB en què va ser publicada l’autorització.
o CONFIGURACIÓ SOL·LICITADA
DENOMINACIÓ DELS NIVELLS EDUCATIUS PER ALS QUALS ES SOL·LICITA L’AUTORITZACIÓ
Nivells educatius
Núm.
Núm.
places
unitats
escolars

C. del Ter, 16, 4t
Polígon de Son Fuster
07009 Palma
Tel. 971 17 77 69
educacioiuniversitat.caib.es

POLÍTICA DE PRIVACITAT
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la legislació vigent en matèria
de protecció de dades, 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 Formació Professional 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.
La Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat (passeig de
Sagrera, 2, 07012 Palma). Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es.
He llegit la política de privacitat i l’accept

OBSERVACIONS: Anoti qualsevol informació que pugui ser rellevant o d’interès

C. del Ter, 16, 4t
Polígon de Son Fuster
07009 Palma
Tel. 971 17 77 69
educacioiuniversitat.caib.es

