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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

2142

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 31 de desembre de 2013, per la
qual es regula el procediment per a l’autorització administrativa de centres privats per poder impartir
els ensenyaments esportius de règim especial a les Illes Balears

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2014/22/856328

Antecedents
1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, dóna als ensenyaments esportius un tractament similar al dels altres
ensenyaments que ofereix el sistema educatiu. A l’article 3.6 s’estableix que els ensenyaments esportius tenen caràcter
d’ensenyaments de règim especial i disposa al capítol VIII que el Govern central, prèvia consulta a les comunitats autònomes, ha
d’establir les titulacions, els aspectes bàsics del currículum, els requisits mínims dels centres, la titulació acadèmica del professorat
dels diferents mòduls, i d’altres aspectes dels ensenyaments de les diferents modalitats i especialitats esportives.
2. En els darrers anys s’han anat publicant els reials decrets que regulen les titulacions oficials de Tècnic esportiu i Tècnic esportiu
superior de diferents esports, i de forma progressiva s’han anat implantant i regulant aquests ensenyament a les Illes Balears.
3. A la nostra Comunitat hem optat, fins ara, per un model d’ensenyament que d’una banda autoritza a diferents IES per impartir la
formació del bloc comú i del bloc complementari, així com la tutorització de pràctiques i projectes finals; i d’altra banda impulsar la
signatura de convenis entre la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i les federacions esportives de les Illes Balears, perquè
aquestes imparteixin el bloc específic i col·laborin en altres aspectes dels ensenyaments esportius de règim especial de les seves
especialitats o modalitats.
4. Amb l’objectiu de cercar el consens, evitar conflictes i que els alumnes puguin tenir una educació de qualitat, hem trobat convenient
optar per aquest model d’ensenyament amb responsabilitats compartides ja que les federacions tenen una llarga experiència en la
formació específica dels tècnics i entrenadors i d’altra banda la demanda laboral creixent de tècnics es desenvolupa en clubs i
instal·lacions vinculats directament amb les federacions.
5. Aquest plantejament respecta plenament l’establert a la justificació de motius del Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial (BOE del 8 de novembre) on s’especifica que “Per a
això es flexibilitza i es facilita l’autorització dels centres, alhora que s’obren els ensenyaments esportius als diferents models de
centres públics. Aquest tractament permet crear una oferta pública consistent i pròxima a les necessitats del sistema esportiu.”
6. D’altra banda el mateix Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre, estableix a l’article 45 del capítol X que els ensenyaments que
regula s’impartiran en centres de formació públics o privats i que l’obertura i funcionament dels centres privats se sotmetran al
principi d’autorització administrativa, la qual es concedirà si els sol·licitants reuneixin els requisits establerts per les Administracions
educatives competents amb els recursos educatius humans i materials necessaris per a garantir una educació de qualitat.
7. Ja que en els darrers mesos s’han presentat sol·licituds d’autorització de centres privats per tal d’impartir els ensenyaments esportius
de règim especial, es fa necessari el desenvolupament normatiu que ho reguli.
Fonaments de dret
1. La Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol (BOE del 4 de juliol), reguladora del dret a l’educació.
2. Els articles 63 i 65 i els preceptes que hi concorden de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig (BOE del 4 de maig), d’educació.
3. La Llei 3/2003, de 26 de març (BOIB del 3 d’abril), de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
4. El Reial decret 132/2010, de 12 de febrer (BOE del 12 de març), pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris.
5. El Reial decret 314/2006, de 17 de març (BOE del 28 de març), pel qual s’aprova el Codi Tècnic d’Edificació, on s’estableixen les
normes tècniques relatives a la seguretat estructural, la seguretat d’ús, la salubritat, la protecció davant el renou, l’estalvi d’energia i
la seguretat en cas d’incendi dels edificis docents.
6. El Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre (BOE del 8 de novembre) pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments
esportius de règim especial.
7. L’Ordre de 28 de juliol de 2008 de regulació dels ensenyaments esportius de règim especial establerts a l’empara del Reial decret
1913/1997, de 19 de desembre, i de l’exhauriment de determinades formacions esportives (BOIB del 14 d’agost).
8. Els diferents Reials decrets, pels quals s’estableixen els currículums, les proves i els requisits d’accés corresponents als títols de
Tècnic esportiu i de Tècnic esportiu superior de les diferents especialitats i modalitats esportives.
9. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer (BOE de l’1 de març), reformat per la
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9.
Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE del 16 de març), que a l’article 36.2 estableix que, en matèria d’ensenyament, correspon
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d’execució de l’ensenyament en tota la
seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, d’acord amb el que disposen els articles 27 i 149.1.30a de la Constitució
Espanyola.
Per tot això, i a proposta de la Direcció General de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans, dict la següent
Resolució
1. Sotmetre al règim d’autorització administrativa l’obertura i funcionament de centres docents privats a l’àmbit territorial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears que imparteixin ensenyaments de règim especial regulats al Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre, de
conformitat a la regulació prevista a la present Resolució.
a)L’autorització d’obertura i funcionament es concedirà sempre que es compleixin els requisits mínims d’espais materials i
equipament docent, relació numèrica d’alumne per unitat escolar i de titulació del professorat que es fixi pel Reial decret que reguli
cada una de les modalitats i especialitats esportives i d’altres normatives d’aplicació.
b)L’autorització estableix que l’oferta serà en règim d’ensenyament presencial.
c)L’autorització administrativa que s’hagi concedit a un centre s’extingirà quan aquest deixi de complir els requisits que
possibilitaren l’autorització.
d)Els centres autoritzats tindran plenes facultats acadèmiques i s’inscriuran al registre de centres docents podent donar-se la
publicitat que estimin oportuna.
e)Els centres quedaran adscrits a un centre públic, que els oferirà el seu suport en relació als ensenyaments esportius autoritzats.
f)Els centres autoritzats queden inclosos dins l’àmbit d’actuació del Departament d’Inspecció Educativa que vetllarà per l’adequació
d’aquests centres al que s’hi disposa i els assessorarà per ajudar-los a assolir els seus objectius.
2. Podrà obtenir l’autorització per a l’obertura i funcionament d’un centre privat:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2014/22/856328

a. Tota persona física o jurídica de nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea.
b. Les persones físiques o jurídiques no corresponents a un estat membre de la Unió Europea si s’ajusten al previst a la legislació
vigent, dels acords internacionals o, en tot cas, del principi de reciprocitat.
c. No podran ser titulars d’un centre privat de formació de tècnics esportius:
Les persones físiques que prestin servei en l’àmbit educatiu de les administracions públiques, ja sigui estatal, autonòmic o
local.
Qui tingui antecedents penals per delictes dolosos.
Les persones físiques o jurídiques expressament privades de l’exercici d’aquest dret per sentència judicial ferma.
Les persones jurídiques que incloguin persones físiques dels apartats anteriors i que tinguin càrrecs executius o que siguin
titulars del 20% o més del capital social.
3. Els centres privats que imparteixin els ensenyaments prevists en el Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre, tindran una denominació
genèrica que inclourà el terme “centre autoritzat” per fer constar tal condició, acompanyat a la denominació específica que serà la que figuri
en el registre de centres, i no podrà ser coincident amb cap altra d’altre centre.
4. Els centres privats autoritzats podran impartir formació esportiva en les diferents modalitats i especialitats, sempre que:
a. Els títols i ensenyaments mínims corresponents hagin estats establerts de conformitat al Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre.
b. Apliquin el currículum aprovat de conformitat a l’ordre del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports o al decret autonòmic
corresponent.
c. Imparteixin els ensenyaments establerts a l’autorització: de grau mitjà, de grau superior, o ambdós, d’una o de diverses
modalitats/especialitats esportives.
d. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació determina el caràcter seqüencial d’aquests ensenyaments i per tant l’autorització
establirà el calendari d’implantació curs a curs dels diferents nivells i cicles.
e. Els centres garantiran la continuïtat dels ensenyaments en cada un dels seus graus i nivells, així com els elements bàsics de la seva
avaluació, de forma que es garanteixi la mobilitat dels alumnes entre els centres d’àmbit nacional.
f. Igualment els centres estaran obligats a impartir, en la mateixa convocatòria la totalitat dels blocs que conformen el currículum.
5. El procediment d’autorització s’iniciarà amb la sol·licitud de la persona interessada mitjançant instància dirigida a la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats de les Illes Balears.
a. La sol·licitud es podrà presentar en el registre d’aquesta Conselleria o en qualsevol dels llocs prevists a l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
b.
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b. La sol·licitud es formularà pel representant legal de la persona física o jurídica que promogui el centre i ostentarà la seva titularitat de
conformitat amb el model que s’adjunta com annex I. S’hi farà constar de forma especial:
Identificació de la persona física o jurídica que promou el centre.
La denominació específica que es proposa pel centre.
Els ensenyaments nivells i especialitats pels quals sol·licita autorització juntament amb els currículums d’aplicació.
Nombre màxim de places escolars.
Horari de funcionament del centre.
6. La sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la següent documentació:
a) La que acrediti la personalitat jurídica del promotor acompanyada de l’oportú poder notarial en cas d’actuar per representació.
b) Declaració que el promotor no es troba sotmès a cap dels supòsits enumerats a l’article 2c d’aquesta Resolució.
c) Projecte del centre on constin: la denominació específica que es proposa, la finalitat, els objectius, les instal·lacions i els mitjans
materials, l’àmbit geogràfic de cobertura, el nombre places escolars previstes i l’horari diari i setmanal de funcionament del centre.
d) Llicència municipal d’activitats.
e) Els plànols de les instal·lacions que s’hagin d’emprar.
f) En el supòsit que fossin necessàries obres d’adequació s’haurà de presentar el projecte corresponent.
g) Els plànols i els projectes s’hauran de presentar en escala 1/50 i amb identificació expressa de l’ús de cada espai.
h) El títol jurídic que justifiqui la propietat de les instal·lacions (escriptura notarial, certificat de registre o similar) o que, com
estableix l’article 45.4 del Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre “acrediti documentalment l’autorització per a l’ús exclusiu o
preferent de les mateixes durant el temps en que tindran lloc les activitats formatives”.
i)Certificats i informes que els edificis, locals i instal·lacions compleixen els requisits exigits de:
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- La seguretat en cas d’incendi (DB SI), seguretat estructural (DB SE), protecció enfront el renou (DB HR) i la resta de DB
d’acord amb la legislació vigent Codi Tècnic de l’Edificació CTE.
- La normativa d’higiene i habitabilitat (Decret 145/1997, de 21 de novembre) i modificació (Decret 20/2007).
-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 legislació aplicable (Decret 110/2010, de 15 d’octubre, pel qual s'aprova el reglament
per a la supressió de les barreres arquitectòniques).
j) Relació del material didàctic i equipament docent, informàtic i esportiu de què disposarà el centre (les instal·lacions i els
equipaments específics de cada modalitat venen determinades pel corresponent Reial decret).
k) Relació del personal docent de què disposarà el centre, amb descripció del nombre de professors i la seva titulació, inclòs els
avaluadors de la prova especifica d’accés (que ha de convocar i supervisar la Conselleria de Educació, Cultura i Universitats a petició
del centre).
l) Assegurança d’accidents i responsabilitat Civil, que cobreixi la formació de l’alumnat i el professorat
m) Documentació acreditativa de disposar de servei mèdic i de cobertura de seguretat, així com d’un pla d’evacuació de malalts i
accidentats.
n) Acord o conveni de l’entitat sol·licitant amb la federació territorial de la/les modalitat/s esportiva/ves sol·licitades. Aquesta
federació ha d’haver signat un conveni de col·laboració amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats per tal de desenvolupar
conjuntament els ensenyaments esportius de Règim Especial.
7. Si la documentació aportada fóra incompleta o no reunís els requisits exigits, l’òrgan corresponent farà un requeriment al sol·licitant
perquè en un termini màxim de 10 dies hàbils esmeni la falta o completi la documentació amb l’apercebiment que, si així no ho fes, es
procedirà a l’arxiu de la seva sol·licitud. Aquest termini es podrà allargar fins a 5 dies hàbils, a petició de l’interessat, quan comporti especial
dificultat l’obtenció dels documents requerits.
8. La Direcció General de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans remetrà la sol·licitud i els plànols o projectes a què fa
referència l’article 7 al Servei de Projectes, Obres i Supervisió de l’Institut d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC), que
informaran sobre l’adequació de les instal·lacions proposades i els requisits mínims establerts.
a. Si l’informe fos desfavorable es notificarà aquesta circumstància al centre interessat, perquè esmeni les deficiències detectades o
presenti les al·legacions que estimi pertinents.
b. En vista dels informes anteriors, la Direcció General de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans dictarà
resolució sobre l’adequació de les edificacions proposades als requisits mínims que marca la legislació vigent quant a instal·lacions.
Aquesta resolució no posarà fi a la via administrativa.
c. Una vegada realitzades, si escau, les obres necessàries, el centre instarà a la Direcció General de Planificació, Infraestructures
Educatives i Recursos Humans l’autorització d’obertura i funcionament.
d. La Direcció General sol·licitarà:
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Del Servei de Projectes, Obres i Supervisió de l’Institut d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC), la
comprovació de les instal·lacions i obres realitzades per verificar que s’adeqüin als plànols supervisats.
Al centre una visita per tal de realitzar informe sobre els requeriments específics de instal·lacions i del material didàctic i
l’equipament docent, informàtic i esportiu que han de tenir els centres per a cada modalitat sol·licitada.
Informe tècnic al Departament d’Inspecció Educativa, sobre la titulació del professorat.
9.La Direcció General de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans posarà de manifest als interessats la proposta de
resolució, que elevarà a la consellera perquè en el termini de 10 dies puguin presentar les al·legacions que estimin pertinents.
a. Una vegada rebudes les al·legacions a què es fa referència a l’article anterior o transcorregut el termini sense haver-les rebudes, la
Direcció General de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans elevarà la proposta a la consellera d’Educació,
Cultura i Universitats, que dictarà la Resolució i concedirà l’autorització per l’obertura i funcionament del centre si compleix els
requisits.
b. La Resolució farà constar almenys:
El titular del centre
El domicili, localitat i municipi
Les ensenyances autoritzades
El nombre de places autoritzades
La denominació específica
El codi de centre
10. Aquesta Resolució posarà fi a la via administrativa, es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, es notificarà al centre i donarà
lloc a la corresponent inscripció en el registre de centres.
11. La modificació de l’autorització serà objecte d’un procediment administratiu propi i serà aprovada per la consellera d’Educació, Cultura i
Universitats.
a) El procediment s’iniciarà a sol·licitud de l’interessat o, si escau, d’ofici. Es tramitarà de conformitat al previst a aquesta Resolució
i la Resolució que es dicti donarà lloc a la modificació de la inscripció al registre de centres docents.
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b) Es consideren com a circumstàncies que donen lloc a la modificació de l’autorització les següents :
- El canvi de denominació específica del centre.
- La modificació de les instal·lacions en els supòsits d’alteració de les dimensions dels espais que es varen avaluar en atorgar
l’autorització o el canvi d’ús o destí dels esmentats espais.
- La modificació dels ensenyaments pels quals es va autoritzar el centre.
- L’ampliació, reducció o substitució de les modalitats o especialitats que foren autoritzades.
- El canvi de titularitat del centre.
c) Es consideren circumstàncies que donen lloc a una nova autorització:
- El canvi de domicili del centre per trasllat de les instal·lacions.
- El canvi en el grau pel qual va ser autoritzat.
- Qualsevol altre que desvirtuï l’objecte dels ensenyaments pel qual fou autoritzat.
12.L’autorització s’extingirà per cessament del centre en les seves activitats o per revocació expressa per l’administració educativa.
a. La sol·licitud d’extinció de l’autorització per part de l’interessat sortirà a efectes immediats sempre que el centre no estigui impartint
cap curs. En cas contrari l’efecte de l’extinció s’iniciarà una vegada que aquest hagi acabat.
b. Si el procediment d’extinció de l’autorització s’inicia d’ofici es notificarà a l’interessat els motius pels quals s’hagi presa la decisió
administrativa amb l’objecte que pugui presentar les al·legacions pertinents o esmenar les deficiències.
c. Transcorregut el termini sense haver-se realitzades les accions encaminades a esmenar les deficiències, l’òrgan instructor podrà
acordar l’obertura d’un període de prova.
d. Instruït el procediment es donarà audiència al titular del centre i, a la vista de les actuacions realitzades i de les al·legacions
formulades, la Direcció General de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans formularà proposta de resolució a la
consellera d’Educació, Cultura i Universitats.
e. La Resolució d’extinció de l’autorització tindrà efecte, en caràcter general, al començament del curs escolar següent al de la data
d’aprovació. Es podrà disposar que els efectes de l’ordre siguin progressius amb la intenció que els alumnes del centre no pateixin
alteracions en la seva trajectòria educativa.
f. L’extinció de l’autorització es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears i donarà lloc a la corresponent inscripció de baixa en el
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f.
registre de centres.
13.La present Resolució entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera
d’Educació, Cultura i Universitats en el termini d’un mes comptador des de l’endemà del dia en què es publiqui en el BOIB, 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 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 s’hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos
mesos comptadors des de l’endemà de la publicació en el BOIB, d’acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 31 de desembre de 2013
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La consellera d’Educació, Cultura i Universitats
Joana Maria Camps Bosch
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ANNEX I
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE CENTRES DOCENTS PRIVATS D’ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM
ESPECIAL
Nom i llinatges

DNI/NIE

Adreça de notificació

CP

Localitat

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

SOL·LICITANT
DADES DEL CENTRE
Denominació específica
Adreça

CP

Localitat

Municipi

Telèfon /Fax

Mòbil avís

Adreça electrònica del centre
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DADES DE LA TITULARITAT DEL CENTRE
Nom i llinatges

NIF

Nom entitat

CIF

Adreça

CP

Localitat

Municipi

Telèfon

Correu electrònic

CONFIGURACIÓ SOL·LICITADA D’ENSENYAMENTS ESPORTIUS (Posau una X)
LOGSE

Grau mitjà

Grau superior

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

Futbol

( )

( )

( )

Futbol sala

( )

( )

( )

Bàsquet

( )

( )

( )

Handbol

( )

( )

( )

Barrancs
Muntanya i escalada

( )

( )

Mitja Muntanya

( )

Escalada
LOE

C Inicial

Espeleologia

( )
Cicle Final ( )

Vela amb aparell fix

Vela

( )

Vela amb aparell lliure ( )

( )

Escalada

( )
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Busseig
Hípica
* Especificar disciplines

( )
( )

(*)

( )
( )

(*)

------------( )

(*)

Judo i Defensa Personal

( )

( )

( )

Salvament i Socorrisme

( )

( )

( )

Atletisme

( )

( )

( )

Altres/disciplines:

EXPÒS que adjunt la documentació següent (posau una X)

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2014/22/856328

( ) Declaració jurada del titular o de cada un dels titulars del centre o, en cas d’entitat jurídica, declaració jurada de cada una de les persones
que desenvolupen els càrrecs rectors o són titulars del 20% o més del capital, on consti que no presta servei en l’Administració educativa
estatal, autonòmica ni local, que no està inhabilitat per a ser titular d’un centre per sentència judicial ferma, i que està mancat d’antecedents
penals per delicte fraudulent.
( ) Projecte del centre on constin: la denominació específica que es proposa, la finalitat, els objectius, les instal·lacions, els mitjans materials,
l’àmbit geogràfic de cobertura, el nombre de places escolars previstes i l’horari diari i setmanal de funcionament de l’escola.
( ) Descripció dels ensenyaments que es pretén impartir, especificant les especialitats si n’hi ha.
( ) El títol jurídic acreditatiu de la propietat de les instal·lacions (escriptura notarial, certificat de registre o similar) o que acrediti
documentalment l’autorització per a l’ús exclusiu o preferent de les mateixes durant el temps en què tindran lloc les activitats formatives.
( ) Plànol d’emplaçament 1/100 o 1/50, signat pel tècnic competent.
( ) Plànol de situació 1/100 o 1/50, signat pel tècnic competent.
( ) Fotografies del solar, l’edifici existent i l’entorn.
( ) Plànol d’ordenació de l’edificació, límits del solar, separacions,etc, signat pel tècnic competent.
( ) Plànol 1/100 de l’estat actual del conjunt del centre, de distribució de totes les plantes i la coberta, acotat i amb indicació de la superfície
útil construïda, signat pel tècnic competent.
( ) Plànol 1/100 d’alçats i seccions, acotat, per duplicat i signat pel tècnic competent.
- Memòria tècnica, signada pel tècnic competent del compliment de les següents normatives:
( ) La seguretat en cas d’incendi (DB SI), seguretat estructural (DB SE), protecció enfront el renou (DB HR) i la resta de DB d’acord amb la
legislació vigent del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).
( ) La normativa d’higiene i habitabilitat ( Decret 145/1997, de 21 de novembre) i modificació (Decret 20/2007).
( ) Justificació de que les condicions arquitectòniques possibiliten l'accés i la circulació a les persones amb problemes físics, d'acord amb la
legislació aplicable (Decret 110/2010, de 15 d’octubre, pel qual s'aprova el reglament per a la supressió de les barreres arquitectòniques).
( ) Relació del material didàctic i equipament docent, informàtic i esportiu de què disposarà el centre
( ) Relació del professorat de què disposarà el centre, indicant el l DNI/NIE i la titulació.
( ) Condicions de la pòlissa de l’assegurança d’accidents i responsabilitat Civil, que cobreixi la formació de l’alumnat i el professorat
( ) Documentació acreditativa de disposar de servei mèdic, de cobertura de seguretat així com d’un pla d’evacuació de malalts i accidentats.
( ) Acord o conveni de l’entitat sol·licitant amb la federació territorial de la/les modalitat/s esportiva/ves sol·licitades.
( ) Llicència d’activitats.
SOL·LICIT l’autorització d’obertura i funcionament del centre docent privat d’ensenyaments esportius de règim especial.
..........................................., ....... d.............................. de 20....
(rúbrica)

DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ, INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES I RECURSOS HUMANS
POLÍTICA DE PRIVACITAT
D’acord amb el disposat a l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, i a l’art. 12 del RD 1720/2007 consent expressament que les dades facilitades
durant la sol·licitud d’autorització a la Direcció General de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de la Conselleria d’Educació, Cultura i
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Universitats del Govern de les Illes Balears siguin recollides i tractades en un fitxer de titularitat d’aquesta Conselleria, amb domicili al carrer d’Alfons el Magnànim,
29 – 07004 Palma.
La finalitat d’aquest tractament és procedir a realitzar les gestions laborals i administratives derivades de les sol·licituds d’autorització d’obertura i funcionament de
centres, o de modificació d’autorització.
Les dades poden esser cedides al Ministeri d’Educació per a les finalitats abans explicades.
En qualsevol moment, podeu exercir els drets reconeguts a la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-vos per escrit a la Direcció
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General de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans.
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