PROCEDIMENT D'AUTORITZACIÓ PER A L'OBERTURA I EL FUNCIONAMENT DE CENTRES DOCENTS
PRIVATS ESTRANGERS
Marc normatiu
- El Reial decret 806/1993, de 28 de maig (BOE núm. 149 de 23 de juny), sobre règim de centres
docents estrangers a Espanya.
- El Reial decret 131/2010, de 12 de febrer (BOE núm. 62 de 12 de març), pel que es modifica el
Reial Decret 332/1992, de 3 d’abril i el Reial decret 806/1993.
- Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de dia 15 de novembre de 2000 (BOIB núm. 143 de 23
de novembre ), per la qual es regula l’ensenyament de la llengua catalana i de la cultura de les Illes
Balears, i de la llengua castellana en els centres docents estrangers.
- Certificació lliurada per la representació diplomàtica corresponent, acreditada a Espanya, en
què consti, fefaentment, que els ensenyaments tenen validesa oficial plena en el país d’origen i que
el centre reuneix els requisits que, per a la creació de centres docents, exigeix la legislació del país
d’acord amb el sistema educatiu del qual pretén impartir els ensenyaments. Hi han de constar,
també, les etapes o els nivells educatius i el nombre de places escolars.
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
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Centres (C/ del Ter 16, Polígon de Son Fuster, 07009 Palma).
La 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.
Finalitzades les obres necessàries, l'interessat ho comunica a aquesta Direcció General i en
sol·licita la visita tècnica.
La Conselleria, realitzada la visita, informa sobre l’adequació de les instal·lacions als plànols que
varen ser presentats.
El titular del centre, presenta les titulacions del professorat que impartirà català i castellà, o bé el
compromís de presentar-les abans de l'inici de les activitats educatives (art. 2.4 del Reial
decret 131/2010)
El Departament d’Inspecció Educativa emet l’informe referent a l’adequació de les titulacions.
Una vegada que s'han informat favorablement les instal·lacions i les titulacions, s'autoritza,
mitjançant una resolució del conseller d'Educació i Formació Professional, l'obertura i el
funcionament del centre (art. 2.4 del Reial decret 131/2010).
Aquesta Direcció General notifica a l’interessat la resolució de l’autorització d’obertura i
funcionament del centre, una vegada publicada al BOIB.

