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PROCEDIMENT D'AUTORITZACIÓ PER A L'OBERTURA I FUNCIONAMENT DE
CENTRES DOCENTS PRIVATS

1. Legislació
- Reial decret 332/1992, de 3 d’abril (BOE del 9), sobre autoritzacions de centres
privats, per impartir ensenyaments de règim general no universitaris.
- Reial decret 60/2008, de 2 de maig (BOIB del 8), pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general no universitari.
2. Documentació que ha de contenir l'expedient
. La sol·licitud (art. 5 del RD 332/92),  que contindrà les dades següents:
a) Persona física o jurídica que promou el centre
b) Denominació específica que es proposa
c) Localització geogràfica del centre
d) Ensenyaments per als quals se sol·licita autorització
e) Nombre d'unitats.
.  A la sol·licitud s'adjuntarà la documentació que es menciona a continuació:
a) Si el titular del centre és persona física, declaració jurada  on consti que no

presta servei en l'Administració educativa estatal, autonòmica ni local, que no
està inhabilitat per ser titular d'un centre per sentència judicial ferma, i que està
mancat d'antecedents penals per delicte fraudulent .

b) Si el titular és persona jurídica, declaració jurada que les persones que
desenvolupen els càrrecs rectors o són titulars del 20% o més del capital social
no incorren en les prohibicions enumerades en el punt anterior.

c) Títol de propietat de l’immoble, contracte de lloguer, document que acrediti el
poder fer-ne ús.
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3. Esquema del procediment
 
1. La sol·licitud serà presentada a la Direcció General de Planificació i Centres (C/

del Capità Salom, 29. 07004 Palma).

2. El Servei de Projectes, Obres i Supervisió  d'aquesta Conselleria informarà si les
instal·lacions proposades compleixen amb els requisits mínims:

a) Si l'informe és desfavorable, es comunicarà a l'interessat per a la
presentació de les al·legacions pertinents.
b) Si l'informe és favorable, la Direcció General de Planificació i
Centres dictarà resolució en què s'aprova el projecte d'obres del centre
(art. 6 del Reial decret 332/92). Aquesta resolució serà comunicada a
l'interessat.

3. Finalitzades les obres necessàries, l'interessat ho comunicarà a aquesta Direcció
General i en sol·licitarà l'autorització definitiva; presentarà, així mateix, relació
del personal del que disposarà al centre amb indicació de les titulacions, o bé el
compromís d'aportar l'esmentada relació abans de l'inici de les activitats
educatives. (art. 7.1 del Reial decret 332/92).

4. El Servei de Projectes, Obres i Supervisió informarà sobre l'adequació de les
instal·lacions als plànols que varen ser presentats i que donaren origen a
l'aprovació del projecte.

5. Una vegada que les instal·lacions s'hagin informat favorablement s'autoritzarà,
per ordre de la consellera d'Educació i Cultura, l'obertura i el funcionament del
centre (art.7.3 del Reial decret 332/92).


