DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER ALS CENTRES PÚBLICS DE PRIMER CICLE
D’EDUCACIÓ INFANTIL (0-3 anys)
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Titularitat
 Còpia de l’escriptura de propietat, del contracte d'arrendament o de la cessió, o qualsevol altre document que
acrediti poder fer-ne ús per part de l’entitat local.
Instal·lacions, s’ha de justificar:
1. Requisits mínims d’espais :
Plànols de planta del centre, a escala 1/100 o 1/50, on es detallen l'ús, la superfície útil, el volum i la
superfície d'il·luminació i de ventilació de cada dependència i Plànol de situació del centre indicant l'accés
al centre i la situació respecte al carrer, justificant que el centre té accés independent des de l'exterior.
Memòria justificativa del compliment dels requisits exigits segons el Decret 23/2020 de 31 de juliol (BOIB
núm. 135, d’1 d’agost), pel qual s’aprova el Text Consolidat del Decret pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil.
2. Condicions higièniques d’habitabilitat :
Justificació del compliment del Decret 20/2007, de 23 de març, pel qual es modifica el Decret 145/1997, de
21 de novembre, pel qual es regulen les condicions de dimensionament , d’higiene i d’instal·lacions per al
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disseny i l’habitabilitat d’habitatges així com l’expedició de cèdules d’habitabilitat .
Codi tècnic d’edificació:
Certificació que Justifiqui que l’edifici o local compleixi amb el Codi Tècnic d’Edificació (CTE), en concret, la
seguretat en cas d’incendi (DB SI), la seguretat estructural (DB SE), la protecció enfront el renou (DB HR) i
la resta de DB d’acord amb Reial Decret 314/2016, de 17 de març.
Accessibilitat del centre:
Memòria i/o plànol que justifiqui que el centre disposa de les condicions arquitectòniques que possibiliten
l'accés i la circulació a les persones amb problemes físics, d'acord amb la Llei 8/2017, de 3 d’agost
d’accessibilitat universal de les Illes Balears
Llicència d’activitats de l’Ajuntament del municipi corresponent. Si el sol·licitant disposa del projecte bàsic,
d'execució o d'activitats, per a la tramitació davant de l'Ajuntament, és suficient que en presenti un exemplar,
ja que qualsevol d’aquests inclou tots els documents exigits anteriorment
Tota la documentació ha d'anar signada pel tècnic competent i per la propietat.
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