SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ I INSCRIPCIÓ D’UN CENTRE DOCENT
ESTRANGER
a) Sol·licitud d’autorització i inscripció d’un centre docent estranger, d’acord
amb el Reial decret 806/1993, de 28 de maig, (BOE del 23 de juny), sobre
règim de centres estrangers a Espanya.
b) Sol·licitud formulada per un centre ja autoritzat, d’acord amb la disposició
transitòria primera del Reial decret.
c) Sol·licitud formulada per un centre de nova creació.
TITULAR DEL CENTRE
Denominació:
Domicili:
Núm. :
Localitat:
CP:
REPRESENTANT
Nom i llinatges:
Domicili:
Núm.:
Localitat:
CP:
Telèfon:
Càrrec o representació:
Sol·licitud d’autorització per al centre estranger que es descriu a continuació
Denominació:
Domicili:
Núm.:
Municipi:
CP:
Telèfon:

Sistema educatiu que vol impartir
Ensenyaments regulats de nivells equivalents als obligatoris del sistema
educatiu espanyol (educació infantil, primària, ESO).
Sí
No
*En cas afirmatiu indicau els nivells educatius, el nombre d’unitats que se
sol·liciten i el nombre de places escolars.

Impartirà ensenyaments del sistema educatiu estranger, de llengua catalana i
cultura de les Illes Balears, i de llengua i cultura espanyoles:
Sí
No
Impartirà exclusivament ensenyaments del sistema educatiu estranger elegit:
Sí
No
Impartirà ensenyaments regulats equivalents a nivells no obligatoris del sistema
educatiu espanyol (batxillerat, cicles formatius de grau mitjà, cicles formatius
de grau superior).
Sí
No
Denominació dels nivells educatius i cursos del sistema educatiu estranger que
s’hi volen impartir:
Cursos
Edat:
Nombre d’aules o unitats:
Nombre de places escolars:
Termini previsible de posada en funcionament del centre, des de la data de la
inscripció registral:
(Si no es tracta d’un centre que ja està en funcionament)
Titulacions
El titular s’obliga a complir la normativa espanyola vigent en matèria de
titulacions del professorat que ha d’impartir els ensenyaments de llengua
catalana i cultura de les Illes Balears, i de llengua i cultura espanyoles.

A l’efecte, s’hi han de relacionar, a continuació, els noms i les titulacions del
professorat que es farà càrrec dels ensenyaments esmentats, com també la
persona que assumirà la direcció tècnica i els coordinarà.
Professors
Titulació
Director tècnic
Observacions:

D’acord amb el que s’ha exposat
SOL·LICIT
Que s’autoritzi el centre estranger descrit i que se’n procedeixi a la inscripció
registral, d’acord amb el Reial decret 806/1993, de 28 de maig (BOE del 23 de
juny), sobre règim de centres estrangers a Espanya.
Palma,

d

El representant del titular

de

ANNEX
DOCUMENTS QUE S’HI ACOMPANYEN
-

Dos jocs de plànols de les instal·lacions a escala 1/100, amb indicació de
les dimensions, l’ús i la destinació.

-

Dos jocs de plànols de situació de tot el recinte escolar en l’entorn urbà en
què es troba.

-

Títol de propietat dels immobles en què es troba el centre o títol jurídic que
en faculti l’ús.

-

Si el titular del centre és persona física, declaració jurada de les situacions
següents:
o Que no presta serveis en l’Administració educativa estatal,
autonòmica ni local, que no està inhabilitat per a ser titular d’un
centre docent per sentència judicial ferma, i que no té antecedents
penals per delicte fraudulent.
o Si el titular és persona jurídica, declaració jurada que les persones
que hi tenen càrrecs rectors o són titulars del 20% o més del capital
social no incorren en les prohibicions enumerades en el punt
anterior, com també escriptura pública de constitució i estatuts o
reglament de funcionament.

-

Certificació lliurada per la representació diplomàtica corresponent,
acreditada en Espanya, en què consti, fefaentment, que els ensenyaments
tindran 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. A la certificació constarà també les etapes o nivells
educatius i el nombre de places escolars.

-

En el cas de centres que han d’impartir ensenyaments regulats de nivells
equivalents als obligatoris del sistema educatiu espanyol per a alumnes tant

espanyols com estrangers, s’ha de presentar també l’horari específic que
proposen per a la impartició dels ensenyaments corresponents de llengua
catalana i cultura de les Illes Balears, i de llengua i cultura espanyoles, d’acord
amb l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de novembre de 2000
(BOIB núm. 143, de 23.11.00).
-

En el cas de centres que ja estiguin autoritzats, fotocòpia de les ordres
d’autorització, classificació o ampliació.

