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Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que

compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.
Madrid, 10 de març de 2003.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

4924 LLEI 1/2003, de 10 de març, per la qual es
crea el Consell General de Co�egis de Logo-
pedes. («BOE» 60, d’11-3-2003.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 2/1974, de 13 de febrer, de co�egis pro-
fessionals, estableix en el seu article 4.4 que, quan en
una determinada professió hi hagi diverses organitza-
cions co�egials d’àmbit territorial inferior a l’estatal, s’ha
de constituir un consell general de co�egis, que s’ha
de crear mitjançant una llei de l’Estat, d’acord amb el
que preveu l’article 15.3 de la Llei 12/1983, de 14 d’oc-
tubre, del procés autonòmic.

La situació descrita es dóna en l’actualitat en relació
amb la professió de logopeda. El títol oficial de diplomat
universitari de logopeda va ser establert pel Reial decret
1419/1991, de 30 d’agost, pel qual és procedent cons-
tituir mitjançant aquesta norma el corresponent Consell
General de Co�egis de Logopedes.

Article 1. Creació.

Es crea el Consell General de Co�egis de Logopedes
com a corporació de dret públic que té personalitat jurí-
dica i plena capacitat per al compliment de les seves
finalitats d’acord amb la llei.

Article 2. Relacions amb l’Administració General de
l’Estat.

El Consell General de Co�egis de Logopedes es rela-
ciona amb l’Administració General de l’Estat a través
del Ministeri de Sanitat i Consum.

Disposició transitòria primera. Comissió gestora.

1. En el termini de dos mesos des de l’entrada en
vigor d’aquesta llei es constitueix una comissió gestora
composta per un representant de cada un dels co�egis
de logopedes existents en el territori estatal, sempre que
hagin estat o siguin formalment creats per la comunitat
autònoma corresponent.

2. La comissió gestora ha d’elaborar, en el termini
de sis mesos a comptar des de l’entrada en vigor d’a-
questa Llei, uns estatuts provisionals reguladors dels
òrgans de govern del Consell General de Co�egis de
Logopedes, en els quals s’han d’incloure les normes de
constitució i funcionament dels esmentats òrgans, amb
determinació expressa de la competència independent,
encara que coordinada, de cada un d’ells.

3. Els estatuts provisionals s’han de remetre al
Ministeri de Sanitat i Consum, que n’ha de verificar l’a-
dequació a la legalitat i ordenar, si s’escau, la publicació
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Disposició transitòria segona. Constitució del Consell
General de Co�egis de Logopedes.

1. El Consell General de Co�egis de Logopedes que-
da formalment constituït i adquireix personalitat jurídica
i plena capacitat d’obrar en el moment en què es cons-
titueixin els seus òrgans de govern d’acord amb el que
preveuen els estatuts provisionals a què es refereix la
disposició anterior.

2. En el termini d’un any des de la seva constitució,
el Consell General de Co�egis de Logopedes ha d’ela-
borar els estatuts que preveu l’article 6.2 de la Llei de
co�egis professionals, que s’han de sotmetre a l’apro-
vació del Govern a proposta del ministre de Sanitat i
Consum.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor al cap de 20 dies de
la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Madrid, 10 de març de 2003.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERI D’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT

4927 REIAL DECRET 276/2003, de 7 de març,
pel qual es regula el Registre estatal de cen-
tres docents no universitaris. («BOE» 60,
d’11-3-2003.)

La Llei 14/1970, de 4 d’agost, general d’educació
i finançament de la reforma educativa, disposava a l’ar-
ticle 54 l’obligatorietat de la inscripció de tots els centres
docents establerts a Espanya i els centres docents espa-
nyols a l’estranger al Registre Especial del Ministeri d’E-
ducació i Ciència, avui Ministeri d’Educació, Cultura i
Esport, i a l’empara d’aquesta es va dictar el Decret
786/1972, de 2 de març, pel qual es regula el Registre
especial de centres docents.

L’article 13 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol,
reguladora del dret a l’educació (LODE), estableix que
tots els centres docents han de tenir una denominació
específica i inscriure’s en un registre públic dependent
de l’Administració educativa competent, que ha de donar
trasllat dels assentaments registrals al Ministeri d’Edu-
cació i Ciència, avui d’Educació, Cultura i Esport, en el
termini màxim d’un mes.

El Tribunal Constitucional, en sentència 5/8, de 13
de febrer, atribueix un paper essencial als registres de
centres dins del sistema educatiu, en assenyalar que
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«...els poders públics no poden fer les funcions d’ins-
pecció i homologació del sistema educatiu (articles 27.8
i 149.1.30a de la Constitució), si no hi ha al corresponent
òrgan de l’Administració un registre públic de centres
degudament identificat».

Una vegada culminat el procés de traspàs de funcions
i serveis en matèria educativa a les comunitats autò-
nomes, és necessari emprendre una revisió de l’esmentat
Decret 786/1972, per adequar-ne l’abast i el contingut
a la doble funció actual d’aquest, d’una banda com a
gestor de les dades registrals dels centres dependents
de l’Administració General de l’Estat, i, de l’altra, com
a receptor de les dades corresponents als centres de
les comunitats autònomes, així com a les exigències deri-
vades de l’actual sistema educatiu i del complex context
social i jurídic en què projecta la seva actuació.

En aquest sentit, els successius reials decrets de tras-
pàs de funcions i serveis a les diferents comunitats autò-
nomes en matèria d’ensenyament no universitari, en
compliment de l’article 13 de la Llei orgànica 8/1985
abans esmentada, han reservat a l’Administració de l’Es-
tat la funció d’inscripció de tots els centres docents al
registre dependent del Ministeri d’Educació, Cultura i
Esport.

Igualment, els reials decrets esmentats estableixen
una sèrie de funcions concurrents i compartides entre
l’Administració de l’Estat i les comunitats autònomes,
amb vista a una millor coordinació, funcions entre les
quals se n’inclouen dues que estan directament rela-
cionades amb el Registre de centres. La primera d’a-
questes esmenta de manera expressa la coordinació dels
registres de centres docents, i a aquest efecte les comu-
nitats autònomes han de remetre al Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport les dades que calgui per a l’actualització
del registre dependent d’aquell i l’Administració de l’Estat
ha de remetre a la comunitat autònoma tots els informes
que aquesta li so�iciti. La segona defineix, com un dels
instruments bàsics per a aquesta coordinació, el man-
teniment de bases de dades informatitzades relatives
a centres docents. Aquestes bases de dades són d’u-
tilització conjunta, i a aquest efecte es preveu establir
mecanismes que permetin el flux continu i recíproc d’in-
formació entre el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport
i les comunitats autònomes.

La nova regulació pretén acomodar-se als principis
que han de regir les relacions entre les administracions
públiques, d’acord amb el que disposa el títol I de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener, pel que fa a la posada en marxa d’instruments
de cooperació que facilitin la compatibilitat informàtica,
així com la transmissió telemàtica dels assentaments
registrals.

De la mateixa manera, s’ha tingut en compte la
necessitat de satisfer el dret d’accés als arxius i registres
públics, seguint el tenor del que preveu l’esmentada
Llei 30/1992, de 26 de novembre, i el que disposa
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de pro-
tecció de dades de caràcter personal, així com l’Ordre
ECD/2063/2002, d’1 d’agost, per la qual es regulen
els fitxers automatitzats amb dades de caràcter personal
del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i els seus orga-
nismes autònoms.

Finalment, es persegueix obtenir la més alta qualitat
en el funcionament del Registre estatal de centres
docents no universitaris, mitjançant l’aplicació de tec-
nologies de la informació, a fi de donar a les dades del
registre la funcionalitat que l’Administració i la societat
demanden, així com mitjançant la creació d’una comissió
tècnica de seguiment que proposi les modificacions
necessàries.

Per a l’elaboració del present Reial decret han estat
consultades les comunitats autònomes i ha emès dic-
tamen el Consell Escolar de l’Estat.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació,
Cultura i Esport, amb l’aprovació del ministre d’Admi-
nistracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i
prèvia deliberació del Consell de Ministres a la reunió
del dia 7 de març de 2003,

D I S P O S O :

Article 1. Finalitats.

El Registre estatal de centres docents no universitaris
és l’òrgan de l’Administració General de l’Estat, depen-
dent del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, encarregat
d’inscriure les situacions resultants dels actes adminis-
tratius de creació, autorització, supressió, extinció i modi-
ficació dels centres docents d’ensenyament no univer-
sitari, tant públics com privats, de conformitat amb el
que preveuen les disposicions legals i reglamentàries.

Article 2. Naturalesa.

1. La naturalesa del Registre estatal de centres
docents no universitaris és pública. L’esmentada publi-
citat té l’abast i els límits que preveu la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal, i altres disposicions dictades en
desplegament d’aquesta, així com a la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment administratiu comú.

2. Aquest registre es constitueix a partir de les
dades sobre els centres docents inclosos als registres
dependents de les administracions educatives compe-
tents, en virtut del que estableix l’article 13 de la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació (LODE), i els diferents reials decrets de traspàs
de funcions i serveis a les comunitats autònomes.

Article 3. Funcions.

El Registre estatal de centres docents no universitaris
fa les funcions següents:

a) Inscriure i anotar les situacions resultants dels
actes administratius relatius als centres docents com-
presos en l’àmbit de competència del Ministeri d’Edu-
cació, Cultura i Esport, d’acord amb el que estableixen
els articles 5 i 6 d’aquest Reial decret.

b) Inscriure i anotar les situacions resultants dels
actes administratius corresponents als centres docents
de l’àmbit de competència de les comunitats autònomes,
d’acord amb el que estableixen els articles 5 i 6 d’aquest
Reial decret.

c) Impulsar la co�aboració amb els corresponents
registres de les comunitats autònomes, a fi de facilitar
la compatibilitat informàtica i la transmissió telemàtica
de les dades registrals.

d) Possibilitar a totes les administracions educatives
l’accés a una informació completa, uniforme i actualit-
zada sobre les dades dels centres continguts al registre.

e) Facilitar l’accés a les dades del registre, d’acord
amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
i la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

f) Impulsar la implantació i el desenvolupament d’a-
plicacions i processos informàtics que contribueixin a
una millora de la gestió de la base de dades del registre
i a una explotació eficient d’aquesta base de dades.

g) Elaborar estudis i informes basats en les dades
sobre els centres docents registrats.



1736 Dimarts 1 d’abril 2003 Suplement núm. 8

Article 4. Adscripció i estructura.

El Registre estatal de centres docents no universitaris
depèn de la Direcció General d’Educació, Formació Pro-
fessional i Innovació Educativa, amb l’estructura que en
el seu moment es determini.

Article 5. Àmbit registral.

1. Al Registre estatal de centres docents no uni-
versitaris s’inscriuen tots els centres docents, de titu-
laritat pública o privada, que imparteixin ensenyaments
reglats no universitaris, així com qualssevol altres, sem-
pre que ho estableixi una disposició de rang legal o
reglamentari.

2. S’han de reflectir, així mateix, les actuacions
administratives de creació, autorització, supressió, extin-
ció i modificació concernents als centres que assenyala
l’apartat anterior.

Article 6. Contingut bàsic.

1. El contingut bàsic que ha de figurar a la inscripció
d’un centre al Registre estatal de centres docents no
universitaris es descriu a l’annex I d’aquest Reial decret,
sense perjudici que en el futur, de comú acord amb
les diferents administracions educatives, aquest es pugui
ampliar a un altre tipus d’informació d’utilitat pública.

2. El contingut del Registre estatal de centres
docents no universitaris es recull mitjançant mitjans
informàtics en una base de dades que doni suport a
les diferents aplicacions que necessitin la informació que
conté, que permeti una àgil consulta de la informació
i faciliti la seva posada a disposició de les administracions
educatives.

Article 7. Procediment per a l’actualització del registre.

1. Les unitats administratives del Ministeri d’Educa-
ció, Cultura i Esport responsables de la gestió de centres
docents pertanyents a l’àmbit d’aquest registre han de
co�aborar de manera activa en el manteniment actualitzat
d’aquest, i comunicar als responsables del registre totes
les alteracions que es produeixin en aquests centres.

2. Les administracions educatives de les comunitats
autònomes, de conformitat amb el que preveu l’article 13
de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, han de donar
trasllat dels seus assentaments registrals al Registre esta-
tal de centres docents no universitaris, en el termini
màxim d’un mes, a comptar de la data en la qual van
ser practicats, en aplicació dels principis que conté l’ar-
ticle 4.1.c) i d) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Els assentaments registrals esmentats han de recollir
les dades del contingut bàsic a què fa referència l’article 6.

3. El trasllat dels assentaments registrals a què es
refereix l’apartat anterior es fa per procediments infor-
màtics, d’acord amb les especificacions del fitxer d’in-
tercanvi que es descriuen a l’annex II.

4. El Registre estatal de centres docents no univer-
sitaris ha de mantenir actualitzat un llibre de registre
que pot tenir la forma d’un fitxer informàtic amb les
degudes garanties d’integritat i actualització, on constin
tant les inscripcions i modificacions trameses per les
comunitats autònomes, d’acord amb el fitxer d’intercanvi
anteriorment esmentat, com les corresponents als cen-
tres de l’àmbit de gestió del Ministeri d’Educació, Cultura
i Esport. Aquest llibre recull apunts sobre cada comunitat
autònoma, data de recepció, de càrrega, d’efectivitat,
contingut i observacions rellevants.

5. Les ampliacions del contingut a què a�udeix l’ar-
ticle 6 donen lloc a les corresponents modificacions en
l’estructura del fitxer d’intercanvi, de comú acord amb
les administracions educatives implicades.

Article 8. Rectificació d’errors.

En el cas que, durant la recepció i actualització del
fitxer del Registre estatal de centres docents no uni-
versitaris, es detecti l’existència d’errors en les dades,
s’ha de posar en coneixement del titular de l’òrgan admi-
nistratiu competent perquè procedeixi a rectificar-los o
esmenar-los en el termini més breu possible, a fi que
puguin figurar correctament al registre.

Article 9. Consultes.

1. D’acord amb el que disposen l’article 37 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, i la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, el Registre estatal de
centres docents no universitaris està a disposició dels
ciutadans.

2. Qualsevol certificació referida a un centre que
se so�iciti al Registre estatal de centres docents no uni-
versitaris s’ha de canalitzar a l’Administració educativa
corresponent, per tal que actuï d’acord amb els proce-
diments que tingui establerts a l’efecte, i s’informa el
so�icitant en aquest sentit.

Article 10. Instruments de co�aboració i coordinació.

La co�aboració i coordinació entre les administra-
cions educatives de les comunitats autònomes i l’Ad-
ministració educativa de l’Estat en relació amb els regis-
tres de centres docents es manifesta a través dels ins-
truments següents:

a) Els sistemes informàtics que desenvolupin les
diferents administracions educatives i que han de per-
metre la compatibilitat de les diferents aplicacions i l’es-
tabliment de sistemes d’intercomunicació.

b) La creació d’una comissió tècnica de seguiment,
amb participació de representants de cada una de les
administracions educatives implicades, que té com a fun-
ció principal establir els aspectes tècnics que afectin
l’ampliació del contingut bàsic i les modificacions corres-
ponents en l’estructura del fitxer d’intercanvi. Per ordre
ministerial es regula el reglament de funcionament de
l’esmentada comissió.

c) Els codis, les claus i els formats que contribueixin
a l’homogeneïtat dels fitxers i que fixa la comissió indi-
cada en el paràgraf anterior.

Disposició addicional única. No-increment de despesa
pública.

El funcionament del Registre estatal de centres
docents no universitaris no suposa increment de despesa
pública i s’atén amb els mitjans personals i materials
actuals de la Direcció General d’Educació, Formació Pro-
fessional i Innovació Educativa del Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport.

Disposició transitòria única. Període d’adequació.

Les administracions educatives han de procedir, en
un termini de no més de tres mesos a comptar de l’en-
trada en vigor d’aquest Reial decret, a adequar els meca-
nismes que facin possible l’intercanvi d’informació, d’a-
cord amb el que estableix aquest Reial decret.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Decret 786/1972, de 2 de març,
pel qual es regula el Registre Especial de Centres
Docents, així com totes les normes del mateix rang o
inferior que s’oposin al que estableix aquest Reial decret.
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Això no obstant, i mentre es doni compliment al que
preveu la disposició transitòria única, són aplicables
aquells preceptes de l’esmentat Decret que siguin neces-
saris per al funcionament correcte del Registre estatal
de centres docents no universitaris.

Disposició final primera. Títol competencial.

El present Reial decret, que té caràcter de norma
bàsica, es dicta en virtut del que estableixen els arti-
cles 27.8 i 149.1.30a de la Constitució i l’article 13
de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació.

Disposició final segona. Habilitació de desplegament.

S’autoritza el ministre d’Educació, Cultura i Esport a
dictar totes les disposicions que siguin necessàries per
desplegar el que preveu el present Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de
la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 7 de març de 2003.
JUAN CARLOS R.

La ministra d’Educació, Cultura i Esport,
PILAR DEL CASTILLO VERA

ANNEX I

Contingut bàsic

1. Dades d’identificació.
1.1 Codi del centre.
1.2 Denominació específica.

2. Dades d’ubicació.
2.1 Domicili.
2.2 Codi postal.

2.3 Localitat.
2.4 Municipi.
2.5 Comarca.
2.6 Subdivisió administrativa provincial.
2.7 Província.
2.8 Comunitat autònoma.
2.9 País.

3. Dades sobre tipificació.

3.1 Tipus de centre.
3.2 Denominació genèrica.
3.3 Naturalesa del centre.
3.4 Àmbit.
3.5 Localitats del centre agrupat.
3.6 Situació del centre.
3.7 Estat del centre
3.8 Codi del centre del qual depèn.

4. Dades sobre titularitat.

4.1 Tipus de titular(s) del centre.
4.2 Nom del(s) titular(s).
4.3 NIF/CIF del(s) titular(s).
4.4 Administració que crea o autoritza el funciona-

ment del centre.

5. Dades sobre acció administrativa.

5.1 Tipus de disposició.
5.2 Data de la disposició.
5.3 Tipus de publicació.
5.4 Data de publicació.

6. Dades sobre ensenyaments autoritzats.

6.1 Ensenyament autoritzat.
6.2 Modalitat d’ensenyament.
6.3 Concert/Subvenció.

Nota: A fi de facilitar la coordinació entre els diferents registres
de centres docents, el sistema d’assignació de codis de les dades
geogràfiques d’ubicació dels centres és el que estableix amb caràcter
general l’Institut Nacional d’Estadística al seu Nomenclàtor de les
ciutats, viles, llocs, llogarrets i altres entitats de població.
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ANNEX II

Especificacions del fitxer d’intercanvi

El fitxer d’intercanvi es compon d’un registre de capçalera, seguit pels registres de dades del centre.

Estructura del registre de capçalera

Estructura del registre de dades el centre

Posició Camp Tipus de dades Taula de codis/Descripció

0001-0001 Identificador de registre de dades a(1) Valor: «1»
0002-0007 Número de la tramesa aaaaaa(6) aa ➜ Codi de la comunitat autònoma (TAULA 14)

aa ➜ Any
aa ➜ Número de la tramesa

0008-0012 Número d’ordre dins de la tramesa nnnnn(5) Número correlatiu
0013-0013 Tipus de registre enviat a(1) TAULA 1
0014-0015 Tipus de disposició, si existeix. aa(2) TAULA 2

En cas contrari: «II»
0016-0031 Codi de la disposició, si existeix. a(16) Lleis, reials decrets, decrets o ordres ministerials

En cas contrari: «0000000000000000» que contenen la disposició
0032-0036 Tipus de publicació en què apareix aaaaa(5) TAULA 3

la disposició, si existeix.
En cas contrari:«COM» + «Codi de la
comunitat autònoma»

0037-0044 Data de publicació, si existeix. aaaammdd(8) aaaa ➜ Any
En cas contrari: «data de la tramesa» mm ➜ Mes

dd ➜ Dia
0045-0049 Número dins de la publicació, si existeix. aaaaa(5)

En cas contrari: «00000».
0050-0057 Data de signatura, si existeix. aaaammdd(8)

En cas contrari: «data de publicació»
0058-0065 Data d’efectivitat del registre enviat. aaaammdd(8) Només s’ha d’utilitzar quan hagi de constar al

Si no existeix: «data de publicació» registre, o bé una situació anterior a l’última
registrada, o bé una situació l’efectivitat de la qual queda
ajornada a una data posterior a la de publicació.

0066-0067 Número de seqüència nn(2) Indica la seqüència de registres per a un mateix centre
i data d’efectivitat. Per defecte: 50.

0068-0075 Codis del centre ppnnnnnd(8) pp ➜ Cod. Província
nnnnn ➜ Núm. correlatiu
d ➜ Dígit de control.

0075-0375 Denominació específica. a(300)
Si no existeix: «Blancs».

0376-0455 Domicili a(80)
0456-0460 Codi postal aaaaa(5) Codi postal que apareix a la guia editada per

Correus i Telègrafs.
0461-0469 Codi de localitat. aaaaaaaaa(9) Codi de l’entitat singular corresponent, que

figura al Nomenclàtor de l’INE amb el format:
ppmmmccss:
pp ➜ Província
mmm ➜ Municipi
cc ➜ Entitat col·lectiva
ss ➜ Entitat singular

Posició Camp Tipus de dades Taula de codis/Descripció

0001-0001 Identificador de registre de capçalera a(1) Valor: «0»
0002-0007 Tramesa aaaaaa(6) aa ➜ Codi de la comunitat autònoma.

(TAULA 14)
aa ➜ Any
aa ➜ Número de la tramesa

0008-0015 Data de la tramesa aaaammdd(8) aaaa ➜ Any
mm ➜ Mes
dd ➜ Dia

0016-0020 Nombre de registres de dades enviades nnnnn(5)
0021-0025 Nombre de centres que figuren a la tramesa nnnnn(5)
0026-2420 Observacions a(2395)
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Posició Camp Tipus de dades Taula de codis/Descripció

0470-0472 Codi de la denominació genèrica1 aaa(3) TAULA 4
0473-0476 Codi del tipus de centre1 aaaa(4) TAULA 5
0477-0477 Naturalesa a(1) TAULA 6
0478-0478 Àmbit a(1) TAULA 7
0479-0928 Localitats de l’àmbit, si existeixen. a(9)*50=a(450) Es poden recollir fins a 50 codis, als centres

En cas contrari: «BLANCS» que disposin d’àmbit.
1-9 Codi INE de localitat a(9) Codi de l’entitat singular corresponent, que

figura al Nomenclàtor de l’INE amb el format
ppmmmccss:
pp ➜ Província
mmm ➜ Municipi
cc ➜ Entitat col·lectiva
ss ➜ Entitat singular

0929-0929 Actiu/No actiu a(1) TAULA 8
0930-0937 Codi del centre de dependència, si existeix. a(8) pp ➜ Codi de la província

En cas contrari: «BLANCS». nnnnn ➜ Núm. correlatiu
d ➜ Dígit de control

0938-0938 Organisme que crea/autoritza a(1) TAULA 9
el funcionament i la modalitat del centre.

0939-1520 Titulars del centre a(97)*6=a(582) Fins a 6 titulars.
Almenys n’hi ha de figurar un.

01-02 Tipus de titular a(2) TAULA 10
03-17 NIF/CIF del titular a(15)
18-97 Nom del titular a(80)

1521-2420 Ensenyaments autoritzats a(18)*50=a(900) Fins a 50 ensenyaments.
01-08 Codi de l’ensenyament a(8) TAULA 11
09-09 Modalitat a(1) TAULA 12
10-10 Concert/Conveni. a(1) TAULA 13

Valor per defecte: «NO»
11-12 Nombre d’unitats autoritzades. nn(2) Dada no registral.

Si no es proporciona: «BLANCS» S’utilitza únicament en casos convinguts.
13-16 Nombre de llocs escolars. nn(4) Dada no registral.

Si no es proporciona: «BLANCS» S’utilitza únicament en casos convinguts.

Observacions:

• El registre de capçalera permet el control de les trameses que es produeixen entre les comunitats autònomes i el Registre estatal de
centres docents no universitaris.

• El registre de dades dels centres reflecteix la situació d’un centre, en els seus atributs registrals, després de cada disposició o acció
administrativa que la corresponent comunitat autònoma consideri que ha modificat, dins del període entre dues trameses.

• Un centre pot aparèixer diverses vegades en una mateixa tramesa, sempre que cada una d’aquestes indiqui una situació diferent.

• L’ordre en què apareguin els registres d’un mateix centre determina la seqüència de les situacions.

• Les dades són totes de tipus caràcter alfanumèric (codificació ASCII): les lletres utilitzades a la columna «Tipus de dades»
(a,n,p,m...) únicament fan referència al contingut.

• Les dades de tipus numèric han d’anar alineades a la dreta. La resta, a l’esquerra.

• Les taules que contenen llistes de valors i a les quals fan referència aquestes especificacions tècniques estan a l’àrea d’intercanvi del
registre i poden ser alterades quan la comissió tècnica ho consideri oportú per satisfer les necessitats que es generin de la mateixa
evolució del sistema educatiu, d’acord amb el que estableix aquest Reial decret.

• En conseqüència, el mateix registre d’intercanvi pot ser alterat a proposta de l’esmentada comissió.

1 La codificació d’aquests dos camps és alternativa: si es proporciona la codificació Denominació genèrica, el Tipus de centre és deduïble (Denominació
genèrica és un refinament de Tipus de centre). Es pot donar només el Tipus de centre quan es desconegui o no s’utilitzi la Denominació genèrica.


