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( ) Fotocòpia del CIF, si la sol·licitud es presenta en nom d’una persona jurídica.
( ) Fotocòpia de l’acta de constitució de l’entitat o de l’escriptura pública de
constitució de l’entitat inscrita en el registre corresponent, si la sol·licitud es presenta en nom d’una persona jurídica.
( ) Fotocòpia dels estatuts, si la sol·licitud es presenta en nom d’una persona
jurídica.
( ) La memòria descriptiva de la instal·lació en la qual hi figuren les característiques.
Declaració
1. Declar sota la meva responsabilitat que es compleixen els requisits que estableix la normativa per a l’obertura i el funcionament de la instal·lació juvenil.
2. Manifest, d’acord amb el que disposa l’article 11 del Decret 58/2011, de 20
de maig, pel qual s’estableixen els principis generals en matèria d’instal·lacions
juvenils radicades a l’àmbit territorial de les Illes Balears, que dispòs de la documentació següent:
( ) a. La llicència d’obertura i d’activitats lliurada per l’organisme competent
(quan és legalment exigible).
( ) b. La memòria descriptiva de la instal·lació juvenil, en la qual consten les
característiques, les condicions i les places de la instal·lació, així com, en general, els aspectes que regula el capítol V del Decret 58/2011.
( ) c. El certificat del Registre de la Propietat sobre la titularitat i les possibles
càrregues de l’immoble, el contracte de cessió o arrendament o qualsevol altre
document que en justifica l’ús per part de la persona o l’entitat interessada.
( ) d. Un informe de la Direcció General de Recursos Hídrics sobre l’adequació de la instal·lació de sanejament i la disposició final de l’efluent (quan no es
disposa de xarxa de clavegueram).
( ) e. El certificat de potabilitat de l’aigua destinada al consum humà, que s’ha
d’actualitzar anualment, obtingut mitjançant els resultats analítics d’un laboratori acreditat.
( ) f. El contracte de subministrament elèctric i/o de gas o el certificat d’adequació de la instal·lació a la normativa aplicable (si escau).
( ) g. El certificat relatiu al compliment de la normativa vigent en matèria de
supressió de barreres arquitectòniques expedit per un tècnic competent (si
escau).
( ) h. El Reglament de règim intern elaborat pel titular de la instal·lació en el
qual es regulen les normes de convivència del centre.
( ) i. La pòlissa vigent d’assegurança de responsabilitat civil per cobrir els riscs
derivats de la utilització de la instal·lació davant d’usuaris i tercers, que preveu
uns límits mínims de 150.000,00 € per víctima i de 600.000,00 € per sinistre.
( ) j. El pla d’emergències contra incendis i d’evacuació.
Palma, _____ d _______________ de 20____
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esmentat són les següents:
-educació infantil
-educació primària
-llengua estrangera: anglès
-llengua estrangera: alemany
-llengua estrangera: francès
-educació física
-música
-pedagogia terapèutica
-audició i llenguatge
-llengua catalana (Illes Balears)
2. L’article 4 del Reial decret esmentat regula l’adquisició d’especialitats
del cos de mestres. El punt 1 d’aquest article especifica que el personal funcionari del cos de mestres adquireix la corresponent especialitat després d’haver
superat el procediment selectiu d’ingrés en el cos de mestres, que es troba regulat en el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament
d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què
es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i es regula el règim
transitori d’ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei
esmentada.
3. En l’article 4.2 es preveuen tres vies diferents perquè els funcionaris del
cos de mestres puguin adquirir altres especialitats:
a) Concurs–oposició: superació d’un procés d’adquisició de noves especialitats.
b) Titulacions o requisits: estar en possessió de les titulacions o dels requisits que figuren en l’annex del Reial decret 1594/2011.
c) Experiència en les àrees d’educació primària: els mestres especialistes
de llengües estrangeres, educació física i música, així com el mestres especialistes de pedagogia terapèutica i d’audició i llenguatge, que imparteixin les àrees
pròpies de l’especialitat d’educació primària durant tres anys, a partir de l’entrada en vigor del Reial decret 1594/2011, i en més del 30% del seu horari,
podran adquirir l’especialitat d’educació primària.
4. Finalment, la disposició transitòria segona del Reial decret 1594/2011
preveu un termini extraordinari de reconeixement d’especialitats i determina
que els funcionaris del cos de mestres que compleixin els requisits per habilitarse per alguna especialitat de les regulades en el Reial decret esmentat en la data
d’entrada en vigor del Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d’àmbit estatal entre el personal funcionari dels cossos
docents, disposen d’un termini de tres mesos comptadors des de l’entrada en
vigor del Reial decret esmentat per sol·licitar el reconeixement de l’especialitat.

[rubrica]
D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades, us informam que les dades personals que ens proporcionau
figuraran en la nostra bases de dades. Us informam, així mateix, que teniu dret
a accedir a la informació que us afecta, rectificar-la, si és errònia, cancel·lar-la
o oposar-vos que s’empri per a altres finalitats. Per exercir aquests drets, us
heu d’adreçar per escrit al Servei de Joventut de la Direcció General de
Cultura i Joventut (carrer d’Alfons el Magnànim, 29, 07004 Palma).

—o—
Num. 25204
Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 2
de desembre de 2011 per la qual s’estableix el procediment per a
l’adquisició i per al reconeixement d’especialitats d’acord amb el
Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual s’estableixen
les especialitats docents del cos de mestres que duen a terme les
seves funcions en les etapes d’educació infantil i d’educació primària regulades en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació

Durant aquest termini extraordinari, el reconeixement de l’especialitat
s’ha de fer d’acord amb la normativa vigent amb anterioritat a l’entrada en vigor
del Reial decret 1364/2010; és a dir, d’acord amb el Reial decret 895/1989, de
14 de juliol, que va regular la provisió de llocs de feina dels col·legis públics de
preescolar, d’EGB i d’educació especial i d’acord amb l’Ordre ministerial de 19
d’abril de 1990 que va crear el lloc de feina d’EGB-educació musical i va establir el procediment per reconèixer l’habilitació per ocupar aquests llocs.
Així mateix, els funcionaris que hagin superat cursos d’especialització
homologats per a l’habilitació, sempre que aquests s’hagin iniciat abans de l’entrada en vigor del Reial decret 1364/2010, poden sol·licitar el reconeixement de
l’especialitat corresponent.
5. Mentre que el procediment a què es refereix l’apartat a) de l’article 4.2
es regula en els articles 52 i següents del Reial decret 276/2007, no hi ha cap
procediment establert per adquirir especialitats previstes d’acord amb els apartats b) i c) de l’article 4.2 del Reial decret 1594/2011.
Tampoc no hi ha cap procediment establert per reconèixer especialitats
durant el termini extraordinari previst en la disposició transitòria tercera del
Reial decret 1594/2011, ni en relació amb el reconeixement d’especialitats per
haver superat cursos d’especialització homologats per a l’habilitació.

Fets
1. El 9 de novembre de 2011 es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat
núm. 270 el Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual s’estableixen
les especialitats docents del cos de mestres que desenvolupen les seves funcions
en les etapes d’educació infantil i d’educació primària regulades en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
Les especialitats docents del cos de mestres establertes en el Reial decret

Per tant, és necessari establir el procediment per adquirir i per reconèixer
especialitats.
Fonaments de dret
1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
2. El Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el
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Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos
docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i es
regula el règim transitori d’ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei esmentada.

a qualsevol dels registres de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, i
a les Delegacions Territorials de la Conselleria a Menorca, Eivissa i Formentera.

3. El Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d’àmbit estatal entre el personal funcionari dels cossos docents
prevists en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació i altres procediments de provisió de places que s’han de cobrir per aquests.

- Còpia del DNI o del passaport en vigor.
- Còpia compulsada del títol de funcionari de carrera del cos de mestres,
o d’altre document quan se’n pugui deduir la data d’ingrés en el cos i en l’especialitat.
- Còpia compulsada de cada títol, diploma, certificat, document o cursos
que puguin avalar la petició.

4. El Reial decret 895/1989, de 14 de juliol, pel qual es regula la provisió
de llocs de feina en centres públics de preescolar, d’EGB i d’educació especial.
5. L’Ordre ministerial de 19 d’abril de 1990 que va crear el lloc de feina
d’EGB-educació musical i va establir el procediment per reconèixer l’habilitació per ocupar aquests llocs.
6. L’article 3.1.c) de l’Ordre de la consellera de Cultura, Educació i
Esports de dia 27 de novembre de 1989, per la qual s’estableix el Pla de
Reciclatge i Perfeccionament i es fixen les titulacions que cal tenir per tal de realitzar l’ensenyament de i en llengua catalana, que fa referència al títol de professor de llengua catalana.
7. El Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual s’estableixen les
especialitats docents del cos de mestres que desenvolupen les seves funcions en
les etapes d’educació infantil i d’educació primària regulades en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

2. Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud:

3. Pel que fa a les sol·licituds per al reconeixement d’especialitats del cos
de mestres, en relació amb els funcionaris del cos de mestres que complien els
requisits per habilitar-se per alguna especialitat de les regulades en el Reial
decret esmentat en la data d’entrada en vigor del Reial decret 1364/2010, de 29
d’octubre, el termini màxim per presentar-les, d’acord amb el que estableix el
punt primer de la disposició transitòria segona del Reial decret 1594/2011, finalitza el 12 de febrer de 2012.
4. Es constituirà una Comissió que estarà integrada pels membres
següents:
- Un inspector d’educació, president.
- Tres funcionaris de carrera del cos de mestres, vocals.
- Un funcionari de la Direcció General de Planificació, Inspecció i
Infraestructures Educatives, que actuarà de secretari i hi assistirà amb veu i
sense vot.

Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Establir el procediment per adquirir especialitats previst en l’article
4.2.b) i per reconèixer especialitats previst en la disposició transitòria segona del
Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual s’estableixen les especialitats docents del cos de mestres que duen a terme les seves funcions en les etapes d’educació infantil i d’educació primària regulades en la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació.
2. Publicar aquesta Resolució i els annexos 1, 2 i 3 en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.

Es convocarà a les sessions de la Comissió un representant de cada organització sindical representativa en l’àmbit del personal docent dels centres
públics no universitaris, que poden assistir-hi amb veu i sense vot.
5. La Comissió s’ha de reunir, com a mínim, trimestralment.
6. La Comissió ha d’analitzar la documentació presentada i ha de comprovar si s’acompleixen els requisits per adquirir o per reconèixer l’especialitat
del cos de mestres i, fet això, ha d’emetre una proposta de resolució que es farà
pública, el mateix dia en què es dicti a la pàgina web http://dgpdocen.caib.es,
amb indicació expressa del motiu de denegació, si n’és el cas.
7. S’ha d’obrir un termini de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà
d’haver-se fet pública la proposta de resolució per tal que les persones interessades puguin al·legar allò que considerin oportú.

Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació,
Cultura i Universitats en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la
publicació d’aquesta Resolució, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, i amb l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26
de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos
comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució, d’acord amb
els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

8. Després d’haver revisat les al·legacions presentades, la Comissió elevarà la proposta de resolució a la directora general de Recursos Humans perquè
en dicti la Resolució que posi fi al procediment i que es farà pública, el mateix
dia en què es dicti, a la pàgina web http://dgpdocen.caib.es.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Educació, Cultura i
Universitats en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se
publicat aquesta Resolució, d’acord amb els articles 114 i 115 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, i amb els article 58 de la Llei 3/2003, de
26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

Palma, 2 de desembre de 2011.
ANNEX 2
El conseller d’Educació, Cultura i Universitats
Rafael A. Bosch Sans

Taula de titulacions o requisits per adquirir noves especialitats del cos de
mestres pel procediment previst en la lletra b) de l’article 4.2 del Reial
decret 1594/2011

ANNEX 1
Procediment per adquirir especialitats de l’article 4.2.b) i per reconèixer
especialitats de la disposició transitòria segona del Reial decret 1594/2011,
de 4 de novembre, pel qual s’estableixen les especialitats docents del cos
de mestres que duen a terme les seves funcions en les etapes d’educació
infantil i d’educació primària regulades en la Llei orgànica 2/2006, de 3
de maig, d’educació
1. Les sol·licituds s’han de presentar en el model oficial de sol·licitud que
figura com a annex 3 d’aquesta Resolució. Aquest model de sol·licitud està a
disposició de les persones interessades a la pàgina Web http://dgpdocen.caib.es,

Especialitat
Educació infantil

Educació Primària

Titulacions o requisits
Títol de graduat o graduada que habiliti per a l’exercici
de la professió regulada de mestre en educació infantil.
Mestre especialitat d’educació infantil (Reial decret
1440/1991).
Diplomat en professorat d’educació general bàsica
especialitat de preescolar.
Especialitat en educació preescolar o en pedagogia
preescolar de les llicenciatures de filosofia i lletres
(secció ciències de l’educació) o de filosofia i ciències de
l’educació (secció ciències de l’educació).
Títol de graduat o graduada que habiliti per a l’exercici
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Educació Física

Llengua estrangera
(Francès, Anglès, Alemany)
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de la professió regulada de mestre en educació primària.
Mestre especialitat d’educació primària (RD 1440/1991).
Mestre (RD 1440/1991) en qualsevol de les seves
especialitats.
Diplomat en Professorat d’Educació General Bàsica en
qualsevol de les seves especialitats.
Mestre de primer ensenyament (Pla d’estudis de 1967).
Mestre d’ensenyament primari (Pla d’estudis de 1950).
Títol de graduat o graduada que habiliti per a l’exercici
de la professió regulada de mestre en educació primària,
que inclogui una menció en música.
Títol de graduat o graduada en l’àmbit de la música.
Mestre especialitat d’educació musical (RD 1440/1991).
Títol superior de música de la Llei 1/1990, de 3
d’octubre, o titulacions declarades equivalents a efectes
de docència.
Llicenciat en musicologia o en història i ciència de la
música.
Títol professional de música de la Llei orgànica 1/1990 o
de la Llei orgànica 2/2006.
Títol de graduat o graduada que habiliti per a l’exercici
de la professió regulada de mestre en educació primària,
que inclogui una menció en educació física.
Títol de graduat o graduada en l’àmbit de l’activitat
física i de l’esport.
Mestre especialista d’educació física (RD 1440/1991).
Llicenciat en educació física.
Diplomat en educació física.
Títol de graduat o graduada que habiliti per a l’exercici
de la professió regulada de mestre en educació primària,
que inclogui una menció a llengua estrangera i
l’acreditació del nivell B2 del Marc comú europeu de
referència per a les llengües.
Títols de graduat o graduat en l’àmbit d’una llengua
estrangera en l’idioma corresponent.
Mestre especialitat de llengua estrangera (RD
1440/1991).
Diplomat en Professorat d’Educació General Bàsica
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Llinatges i nom: _____________________________________________________ ( )
DNI: __________________________ Núm. RP: ___________________________ ( )
Centre de destinació: _________________________________________________ ( )
Localitat: __________________________________________________________ ( )
Especialitat d’ingrés: _________________________________________________ ( )
Domicili a efectes de notificacions: ______________________________________ ( )
Localitat: ________________________________ CP: _______________________ ( )
Província: ______________________________. Telèfon: ____________________ ( )
Correu electrònic: ____________________________________________________ ( )
ESPECIALITATS QUE SE SOL·LICITEN
Educació infantil (EI) ____________________________________________ (01) (
Educació primària (PRI) __________________________________________ (02) (
Llengua estrangera: anglès (FI) _____________________________________ (03) (
Llengua estrangera: francès (FF) ____________________________________ (04) (
Llengua estrangera: alemany (FA) __________________________________ (05) (
Educació física (EF) _____________________________________________ (06) (
Música (MU) ___________________________________________________ (07) (
Pedagogia terapèutica (PT) ________________________________________ (08) (
Audició i llenguatge (AL) _________________________________________ (09) (
Llengua catalana (Illes Balears) (FB) ________________________________ (10) (

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA A LA SOL·LICITUD (1)
DNI _______________________________________________________________ (
Títol de funcionari de carrera ___________________________________________ (
Títol de ____________________________________________________________ (
Certificat acadèmic ___________________________________________________ (
Títol de professor de llengua catalana ____________________________________ (
Certificat de nivell avançat o certificat d’aptitud de l’EOI ____________________ (
Altres _____________________________________________________________ (

)
)
)
)
)
)
)

(1) Si per qualque concepte presentau més d’un document, en lloc de marcar la casella
corresponent amb una creu (x), heu d’indicar el nombre de documents que en presentau.
SOL·LICIT: Que em siguin reconegudes les especialitats docents del cos de mestres
assenyalades amb una creu.
Lloc i data: ..........................., ........ de ...................... de 201
Firma: LA PERSONA INTERESSADA

especialitat de filologia.

Pedagogia Terapèutica

Certificat de nivell avançat o Certificat d’aptitud de
l’escola oficial d’idiomes corresponent.
Llicenciat en filologia de l’idioma corresponent.
Diplomat per les escoles universitàries d’idiomes
(traductors i intèrprets) en l’idioma corresponent.
Títol de graduat o graduada que habiliti per a l’exercici
de la professió regulada de mestre en educació primària,
que inclogui una menció en pedagogia terapèutica o
aquelles altres mencions el currículum de les quals
estigui específicament relacionat amb l’atenció a
l’alumnat amb necessitats educatives especials.
Mestre especialitat d’educació especial (RD 1440/1991).
Diplomat en Professorat d’Educació General Bàsica

especialitat educació especial.

Audició i Llenguatge

Llengua catalana

Llicenciat en psicopedagogia.
Llicenciat en filosofia i lletres, secció de pedagogia,
subsecció d’educació especial, o equiparació corresponent,
d’acord amb el disposat en l’Ordre de 7 de novembre de
1983 («Butlletí Oficial de l’Estat» de l’11).
Títol de graduat o graduada que habiliti per a l’exercici
de la professió regulada de mestre en educació primària,
que inclogui una menció en audició i llenguatge.
Títol de graduat o graduada que habiliti per a l’exercici
de la professió regulada de logopeda.
Mestre especialitat d’audició i llenguatge (RD
1440/1991).
Diplomat en logopèdia.
Títol de professor en llengua catalana (Ordre de la
consellera de Cultura, Educació i Esports de dia 27 de
novembre de (Illes Balears)1989, BOCAIB núm. 160, de
28 de desembre de 1989).

ANNEX 3
SOL·LICITUD PER ADQUIRIR I RECONÈIXER NOVES ESPECIALITATS DOCENTS DEL COS DE MESTRES (Reial decret 1594/2011, de 4
de novembre)
DADES PERSONALS

DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HUMANS

—o—
CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL
Num. 25178
Acord del Consell de Govern de 2 de desembre de 2011 de rectificació de les errades advertides en la versió castellana del Decret
56/2011, de 20 de maig, pel qual s’aprova la Cartera Bàsica de
Serveis Socials de les Illes Balears 2011-2014
En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 79, de 31 de maig de 2011,
es va publicar el Decret 56/2011, de 20 de maig, pel qual s’aprova la Cartera
Bàsica de Serveis Socials de les Illes Balears 2011-2014.
Una vegada publicat el Decret 56/2011, s’han advertit errades en la versió
castellana, a conseqüència de la publicació d’una versió anterior a la definitiva.
Aquestes errades s’han de rectificar per a la redacció i la comprensió correctes
del Decret.
Segons l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, les administracions
públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus
actes.
D’acord amb l’article 56.1 de la Llei 3/2003, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la revocació
dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors materials,
aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l’òrgan que
ha dictat l’acte o la disposició.
L’article 56.2 de la Llei 3/2003 estableix que la rectificació d’errors ha
d’especificar, si escau, els efectes jurídics que se’n deriven, i s’ha de notificar o
publicar preceptivament quan es refereixi a actes que hagin estat notificats o
publicats.

