Segell de registre d’entrada

Sol·licitud d’aprovació del projecte de modificació de l’obertura d’un centre
educatiu privat
Identificació del centre que consta al Registre de centres
Codi

Denominació

Identificació del/de la titular del centre que consta al Registre de centres (si és una persona física)
Nom

Primer cognom

Segon cognom

Tipus de document d’identificació

Núm. d’identificació

Nacionalitat

Identificació del/de la titular del centre que consta al Registre de centres (si és una persona jurídica)
Raó social
Tipus de document d’identificació

Núm. d’identificació

Nacionalitat

Identificació del/de la representant (si el titular és una persona jurídica)
Nom

Primer cognom

Tipus de document d’identificació

Núm. d’identificació

Segon cognom

Adreça de notificació i altres dades de contacte
Tipus de via
Codi postal

Nom de la via

Número

Municipi

Telèfon 1 (obligatori)

Província
Telèfon 2

Bloc

Escala

Pis

Porta

País

Adreça electrònica (obligatòria)

Identificació de les modificacions (marqueu el que correspongui)
Modificació dels locals del centre (que suposen una alteració de les dimensions dels espais considerats per a l’atorgament de l’autorització, o bé
un canvi en l’ús o la destinació)

Augment o disminució del nombre de grups o de llocs escolars autoritzats
Ampliació, supressió o canvi d’ensenyaments autoritzats
Trasllat del centre1

Sol·licito
L’aprovació del projecte del centre que es descriu, amb la qual cosa el projecte aprovat anteriorment quedi sense efecte (només si el/la titular
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disposa d’un projecte autoritzat i en presenta un altre per al mateix centre sense variar-ne la titularitat).

1. Cada nova adreça del centre amb els ensenyaments que s’hi impartiran heu d’especificar-la a l’apartat “Adreça i ensenyaments”. Cada adreça que se
suprimeixi l’heu d’indicar a l’apartat “Adreces suprimides per trasllat de centre”.

____

/ ____

Modificació per adreça (marqueu el que correspongui per a cada adreça; cal repetir el full per a cada adreça, si n’hi ha més d’una)
Modificació dels locals del centre
Ampliació, supressió o canvi d’ensenyaments autoritzats

Augment o disminució del nombre de grups o de llocs
Trasllat del centre

Adreça i ensenyaments
Tipus de via
Codi postal

Nom de la via

Número

Municipi

Telèfon 1 (obligatori)

Província
Telèfon 2

Bloc

Escala

Pis

Unitats

Llocs

Porta

Localitat

Adreça electrònica (obligatòria)

Ensenyaments (que el centre impartirà en aquesta adreça)

Torn1
(M, T, MT)

Educació infantil de primer cicle
Si només voleu impartir aquest nivell, heu d’escollir la denominació entre:
Llar d’infants
Escola bressol
Educació infantil de segon cicle
Educació primària
Educació secundària obligatòria
Batxillerat
Arts
Humanitats i ciències socials
Ciències i tecnologia
Educació especial
Cicle instrumental (adults)
Adaptació de l’ESO per a persones adultes
Cicles d’FP de grau mitjà (indiqueu-ne el codi i el nom):
Cicles d’FP de grau superior (indiqueu-ne el codi i el nom):
Cicles d’FP en règim d’alternança2 (indiqueu els cicles en què es fa l’alternança):
Ensenyaments esportius de grau mitjà (indiqueu-ne el codi i el nom):
Ensenyaments esportius de grau superior (indiqueu-ne el codi i el nom):
-
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Ensenyaments artístics (indiqueu-ne el codi i el nom):
Altres (ensenyaments conduents a l’obtenció de títols o certificats amb validesa a tot l’Estat)
1. Especifiqueu M, per al torn de matí; T, per al de tarda, i MT per al de matí i tarda.
2. El fet d’impartir dos cicles formatius en alternança comporta que en un determinat curs escolar el centre imparteixi el primer curs d’un cicle i el segon
curs de l’altre cicle (si es tracta de cicles de dos anys de durada) o només un dels dos cicles (si es tracta de cicles d’un any de durada).

____

/ ____

Adreces suprimides per trasllat del centre (si escau)
Tipus de via
Codi postal

Nom de la via

Número

Municipi

Telèfon 1 (obligatori)

Província
Telèfon 2

Bloc

Escala

Pis

Porta

Localitat

Adreça electrònica (obligatòria)

Altres adreces (indiqueu-les si se suprimeix més d’una adreça)

Declaració responsable (respecte dels requisits de les instal·lacions del centre)
Declaro, sota la meva responsabilitat, que:
Tots els espais en què es desenvoluparan les activitats docents, així com la biblioteca, disposaran d’accés a les tecnologies de la
informació i la comunicació i s’adequaran, en la quantitat i qualitat adequades, al nombre de llocs escolars; també es garantirà
l’accessibilitat als entorns digitals dels alumnes amb capacitats diferents (aquesta declaració no afecta els centres exclusius
d’educació infantil de primer cicle).

Autorització
Autoritzo la Generalitat de Catalunya a consultar les meves dades identificatives a altres administracions o organismes per
comprovar que compleixo les condicions requerides.
Si no ho autoritzeu, heu d’adjuntar obligatòriament els documents acreditatius de l’apartat “Documentació annexa”..

Documentació annexa (marqueu la documentació que adjunteu; els documents que no siguin originals s’han d’autenticar)
Tres jocs de plànols de la situació de la finca on s’ubicarà el centre.
Tres jocs de plànols de tots els locals i instal·lacions signats pel tècnic/a competent (cada espai dels plànols s’ha d’identificar amb el nom
amb el qual és designat per la norma que regula l’ensenyament; alternativament, es poden codificar els espais i detallar, en un full a part, el codi
d’espai que consta al plànol amb el nom que recull la norma que regula l’ensenyament).
Fotocòpia del document d’identificació del/de la titular o del/de la representant (només si no s’ha autoritzat la consulta o si la identificació es fa
amb un document diferent del DNI o NIE).
Document que acredita el poder del/de la representant (només si el/la titular és una persona jurídica).

Signatura del/de la titular del centre o del/de la representant
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Lloc i data
En compliment del que preveu l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les
dades personals que proporcioneu s’incorporaran i es tractaran en els fitxers següents:
- “Registre de centres educatius”, del qual és responsable la Secretaria General del Departament d’Ensenyament. La finalitat del fitxer és la inscripció i
registre dels centres educatius d’ensenyament no universitari de Catalunya. Teniu dret a l’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades i a
l’oposició al seu tractament, en les condicions previstes per la normativa vigent. Per exercir aquests drets heu d’adreçar un escrit a la unitat esmentada,
responsable del fitxer (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).
- “Tractament d’expedients administratius”, del qual és responsable l’Oficina de Gestió Empresarial, amb la finalitat de tramitar els expedients
administratius relacionats amb l’àmbit competencial i impulsar i resoldre les qüestions que siguin objecte dels expedients. Podeu exercir els vostres drets
com a persona afectada mitjançant un escrit dirigit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals, el qual podeu
presentar de forma presencial (Passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona) o mitjançant l’adreça electrònica bustiaprotecciodedades.emo@gencat.cat.

____

/ ____

