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SOL·LICITUD DE CREACIÓ / MODIFICACIÓ D'UN CENTRE DOCENT 
PÚBLIC DE TITULARITAT DISTINTA A LA GENERALITAT. 2a FASE 

SOLICITUD DE CREACIÓN / MODIFICACIÓN DE UN CENTRO DOCENTE 
PÚBLICO DE TITULARIDAD DISTINTA A LA GENERALITAT. 2ª FASE

A DADES D'IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN
COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE NIF

EN REPRESENTACIÓ / EN REPRESENTACIÓN
De l'entitat pública 
De la entidad pública

CIF

A L'EFECTE DE NOTIFICACIONS / A EFECTO DE NOTIFICACIONES
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚM. I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, Nº Y PUERTA) CP

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNIC

B EXPOSICIÓ / EXPOSICIÓN
CODI DEL CENTRE / CÓDIGO DEL CENTRO

B1 Centre nou 
Centro nuevo B2 Modificació de centre 

Modificación de centro
Codi del centre: 
Código del centro:

1r. Que per informe de la direcció general competent de data 
1º. Que por informe de la dirección general competente de fecha

, s'aprovà la proposta d'instal·lacions i ús educatiu dels espais 
, se aprobó la propuesta de instalaciones y uso educativo de los

per a l'autorització del següent centre: 
espacios para la autorización del siguiente centro:
DENOMINACIÓ ESPECÍFICA / DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚM. I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, Nº Y PUERTA) CP

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO

ENSENYAMENTS DE NOVA IMPLANTACIÓ / ENSEÑANZAS NUEVAS QUE SE IMPLANTAN

2n. Que el conjunt d'instal·lacions del centre respecta fidelment allò reflectit en els plànols aprovats per l'esmentat informe. 
2º. Que el conjunto de instalaciones del centro coincide fielmente con los planos aprobados por el informe citado.

C SOL·LICITUD / SOLICITUD

Se sol·licita la creació del centre o la modificació d'este. 
Se solicita la creación del centro o la modificación del mismo.

D DOCUMENTACIÓ QUE S'APORTA / DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA

Relació del personal de què disposarà el centre, a més de les seues titulacions respectives i justificació documental (o compromís d'aportar 
esta relació abans de l'inici de les activitats educatives). 
Relación del personal que dispondrá el centro, con indicación de sus titulaciones y justificación documental (o compromiso de aportar dicha 
relación antes del inicio de las actividades educativas).
Certificat emés per tècnic competent que el centre reunix les condicions higièniques, acústiques, d'habitabilitat i de seguretat que s'assenyalen 
en les normes vigents, visat pel col·legi professional corresponent en el cas que el tècnic no siga funcionari municipal. 
Certificado emitido por técnico competente que el centro reúne las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad y de seguridad de que 
se señalan en las normas vigentes, visado por el colegio profesional correspondiente en caso de que el técnico no sea funcionario municipal.

Només en cas d'obres majors: 
Sólo en caso de obras mayores:

Certificat final d'obres, si s'escau, emés pel director facultatiu. 
Certificado final de obras, si procede, emitido por el director facultativo.

, d de

Firma:

Les dades personals que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer perquè siguen tractades per la Conselleria d'Educació, Cultura i 
Esport, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l’àmbit de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a 
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999). 
Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Educación, 
Cultura y Deporte, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier 
órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1999).

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA
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