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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ
4131

Reial decret 131/2010, de 12 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret
332/1992, de 3 d’abril, d’autoritzacions de centres privats per impartir
ensenyaments de règim general, el Reial decret 806/1993, de 28 de maig, de
règim de centres docents estrangers a España, i el Reial decret 321/1994, de
25 de febrer, d’autorització a centres docents privats per impartir ensenyaments
artístics, per adequar-los a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure
accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

La Llei orgànica, 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, estableix a
l’article 23 que l’obertura i el funcionament dels centres docents privats que imparteixin
ensenyaments tant de règim general com de règim especial s’han de sotmetre al principi
d’autorització administrativa. Aquest requisit d’autorització prèvia està emparat per la Llei
17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu
exercici, atès que en el seu manteniment concorren les condicions de no-discriminació,
necessitat i proporcionalitat. En aquest sentit, la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de
modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les
activitats de serveis i el seu exercici, no ha afectat la modificació de la Llei orgànica 8/1985,
reguladora del dret a l’educació.
Tanmateix, el que estableix la Llei 17/2009 afecta els procediments i tràmits per obtenir
les autoritzacions, que han de tenir caràcter reglat, ser clars i inequívocs, objectius i
imparcials, transparents, proporcionats a l’objectiu d’interès general i donar-se a conèixer
amb antelació. Es modifiquen així els procediments d’autorització de centres docents i, en
concret, el Reial decret 332/1992, de 3 d’abril, d’autoritzacions de centres privats per
impartir ensenyaments de règim general (article segon); el Reial decret 806/1993, de 28 de
maig, de règim de centres docents estrangers a Espanya (article tercer), i el Reial decret
321/1994, de 25 de febrer, d’autorització a centres docents privats per impartir ensenyaments
artístics (article quart).
A fi d’adequar els procediments d’autorització d’obertura i funcionament de centres
docents a la nova regulació relativa al lliure accés a les activitats de serveis, en dues de
les normes modificades s’ha inclòs una fase prèvia de caràcter voluntari perquè el titular
d’un centre docent consulti a l’Administració educativa la viabilitat del centre projectat.
Igualment, s’ha reforçat la idea d’unitat del procediment d’autorització amb l’eliminació de
qualsevol menció a una autorització prèvia i una altra de definitiva; s’han reduït els terminis
de resposta de l’Administració educativa, s’han simplificat els procediments d’autorització
i s’han identificat els casos en què s’exigeix sol·licitar una nova autorització d’obertura i
funcionament.
Les normes la modificació de les quals es proposa no tenen caràcter bàsic i la seva
aplicació es limita al territori de les ciutats de Ceuta i Melilla, sobre els quals el Ministeri
d’Educació manté les competències legislatives i de gestió, a excepció de la modificació
de l’article 16.1 del Reial decret 806/1993, de 28 de maig, de règim de centres docents
estrangers a Espanya (article segon), pel caràcter bàsic del qual s’ha buscat l’acord de les
comunitats autònomes a través de la Conferència Sectorial d’Educació.
Per a l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consultades les comunitats autònomes
en el si de la Conferència Sectorial d’Educació i s’ha sol·licitat l’informe previ del Consell
Escolar de l’Estat.
En virtut d’això, a proposta del ministre d’Educació, amb l’aprovació prèvia de la
ministra de la Presidència, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del
Consell de Ministres en la reunió del dia 12 de febrer de 2010,
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DISPOSO:
Article primer.

Àmbit d’aplicació.

El que disposen els articles segon i quart és aplicable a les ciutats de Ceuta i Melilla,
així com el que disposa l’article tercer pel que fa a la modificació dels articles 15 i 16.2 del
Reial decret 806/1993, de 28 de maig, de règim de centres docents estrangers a
Espanya.
Article segon. Modificació del Reial decret 332/1992, de 3 d’abril, d’autoritzacions de
centres privats per impartir ensenyaments de règim general.
U.

S’hi afegeix un nou article 4 bis amb la redacció següent:
«Article 4 bis.
1. Abans d’iniciar el procediment d’autorització administrativa per a l’obertura i
el funcionament d’un centre docent d’ensenyaments de règim general, és voluntària
una fase prèvia de consulta, mitjançant la presentació per part del sol·licitant d’una
memòria resum del projecte, davant la direcció provincial corresponent del Ministeri
d’Educació.
En la memòria s’han de fer constar els ensenyaments per als quals se sol·licita
l’autorització, el nombre de llocs escolars que es pretén crear i la ubicació del centre,
amb la indicació, si s’escau, de les instal·lacions existents.
2. En el termini de dos mesos des de la presentació de la memòria resum, la
direcció provincial corresponent del Ministeri d’Educació ha de notificar el resultat de
la consulta al sol·licitant o pot mantenir una reunió per donar-ne a conèixer el
contingut.
3. El contingut d’aquesta fase no condiciona el sentit de l’autorització d’obertura
i funcionament del centre docent d’ensenyaments de règim general.»

Dos. L’article 5 del Reial decret 332/1992, de 3 d’abril, d’autoritzacions de centres
privats per impartir ensenyaments de règim general, queda modificat de la manera
següent:
«Article 5.
1. L’expedient d’autorització administrativa per a l’obertura i el funcionament
d’un centre docent privat s’inicia a instància de part, mitjançant sol·licitud adreçada al
ministre d’Educació, a través de la direcció provincial corresponent.
La sol·licitud es pot presentar a la direcció provincial corresponent o en qualsevol
dels llocs que determina 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.
D’acord amb el que estableix l’article 17.4 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre,
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, tots els tràmits es
poden efectuar electrònicament.
2. La sol·licitud a què es refereix l’apartat anterior ha de contenir les dades
següents:
a) Persona física o jurídica que promou el centre.
b) Denominació que es proposa.
c) Localització geogràfica del centre.
d) Ensenyaments per als quals se sol·licita autorització.
e) Nombre d’unitats i llocs escolars que es pretén crear.
f) Declaració o manifestació que la persona promotora del centre no està
incursa en cap dels supòsits que preveu l’article 3 del present Reial decret.
g) Projecte de les obres que s’han de realitzar per construir el centre, que s’ha
d’ajustar a les instal·lacions i condicions mínimes establertes a la legislació vigent.
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Si es tracta d’immobles ja existents, s’han de presentar els plànols de les instal·lacions
en el seu estat actual i, si s’escau, el projecte de les obres previstes per al seu
condicionament. En qualsevol cas, s’ha d’aportar el títol jurídic que justifiqui la
possibilitat d’utilitzar els immobles afectats.
3. En cas que els documents requerits ja estiguin en poder de l’Administració
actuant, l’interessat pot exercitar el dret que preveu l’article 35, paràgraf f), de la Llei
30/1992 i indicar l’òrgan administratiu al qual van ser presentats o pel qual van ser
emesos, la data de la presentació o emissió i el procediment al qual corresponien,
sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la finalització
d’aquest.
En els casos d’impossibilitat material d’obtenir el document, l’òrgan competent
pot requerir al sol·licitant que el presenti o, si no, que acrediti per altres mitjans els
requisits a què es refereix el document, abans de formular la proposta de
resolució.
4. Si la sol·licitud no compleix els requisits a què fa referència l’apartat 2
d’aquest article, la direcció provincial ha de requerir l’interessat perquè la
solucioni en el termini de deu dies, ampliable cinc dies més, i li ha d’indicar que,
si no ho fa, se’l tindrà per desistit de la seva sol·licitud i s’arxivarà aquesta sense
cap altre tràmit.»
Tres. L’article 6 del Reial decret 332/1992, de 3 d’abril, d’autoritzacions de centres
privats per impartir ensenyaments de règim general, queda modificat de la manera
següent:
«Article 6.
1. La sol·licitud, acompanyada de la documentació indicada a l’article anterior,
s’ha d’elevar a la Direcció General d’Avaluació i Cooperació Territorial, que ha
d’emetre un informe preceptiu, que ha d’anar precedit del tràmit d’audiència de
l’interessat quan aquest sigui procedent d’acord amb l’article 84 de la Llei 30/1992.
En aquest informe s’ha d’avaluar l’adequació als requisits mínims d’instal·lacions del
projecte de les obres per a la construcció del centre a què fa referència l’article
5.2.g). Quan es tracti d’instal·lacions existents, s’ha d’avaluar l’adequació d’aquestes
o, si s’escau, de les obres previstes per al seu condicionament als requisits mínims
d’instal·lacions. L’informe s’ha d’evacuar en el termini màxim d’un mes des de la
data en què el promotor del centre va presentar la sol·licitud o, si s’escau, va
completar la documentació a què es refereix l’article anterior.
2. Aquest acte de tràmit no posa fi a la via administrativa i es pot interposar
recurs d’alçada en contra d’acord amb el que estableix l’article 107.1 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.»
Quatre. L’article 7 del Reial decret 332/1992, de 3 d’abril, d’autoritzacions de centres
privats per impartir ensenyaments de règim general, queda modificat de la manera
següent:
«Article 7.
1. En cas que les instal·lacions existents rebin l’informe favorable a què fa
esment l’article anterior, l’interessat ha de presentar a la direcció provincial
corresponent del Ministeri d’Educació la relació del personal del qual disposarà el
centre des del moment de l’inici de l’activitat, amb indicació de les seves titulacions
respectives. Aquesta relació es pot substituir pel compromís d’aportar-la abans
d’iniciar les activitats educatives.
En cas que calgui fer obres per a la construcció del centre docent o per
condicionar les instal·lacions existents i les obres esmentades hagin rebut l’informe
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favorable a què fa referència l’article anterior, l’interessat, una vegada concloses
aquestes, n’ha de comunicar la finalització a la direcció provincial corresponent del
Ministeri d’Educació i ha de presentar la relació del personal de què disposarà el
centre des del moment de l’inici de l’activitat, amb indicació de les seves titulacions
respectives. Aquesta relació es pot substituir pel compromís d’aportar-la abans
d’iniciar les activitats educatives.
2. La Direcció General d’Avaluació i Cooperació Territorial, prèvies les
verificacions oportunes realitzades per la direcció provincial corresponent, ha de
formular proposta de resolució al ministre d’Educació, amb el compliment previ del
tràmit d’audiència. Es pot prescindir d’aquest tràmit quan no figurin en el procediment
ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions o proves que les adduïdes
per l’interessat.
3. El ministre d’Educació ha de concedir l’autorització d’obertura i funcionament
del centre sempre que reuneixi els requisits mínims establerts a la legislació vigent.
L’autorització d’obertura i funcionament no pot ser denegada, per insuficiència de
les instal·lacions proposades, si les obres s’han dut a terme d’acord amb l’informe
preceptiu evacuat per la Direcció General d’Avaluació i Cooperació Territorial. Si
passa altrament, s’ha de denegar l’autorització mitjançant resolució motivada, que
posa fi a la via administrativa.
La resolució, íntegra, s’ha de notificar al titular del centre; la part dispositiva s’ha
de publicar en el “Butlletí Oficial de l’Estat”.
4. La resolució s’ha de dictar en el termini màxim de dos mesos comptats a
partir del moment en què l’interessat comuniqui el que estableix l’apartat 1 d’aquest
article. Si no recau resolució expressa en el termini esmentat, cal atenir-se al que
disposa la disposició addicional vint-i-novena de la Llei 14/2000, de 29 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.
5. En la resolució per la qual s’autoritzi l’obertura i el funcionament d’un centre
docent han de constar les dades següents:
a) Titular del centre.
b) Domicili, localitat, municipi i província.
c) Denominació específica.
d) Ensenyaments que s’autoritzen.
e) Nombre d’unitats o llocs escolars autoritzats.
La modificació d’algunes de les dades assenyalades requereix l’autorització
administrativa prèvia en els termes que preveu el títol IV d’aquest Reial decret.»
Article tercer. Modificació del Reial decret 806/1993, de 28 de maig, de règim de centres
docents estrangers a Espanya.
U. L’article 15 del Reial decret 806/1993, de 28 de maig, de règim de centres docents
estrangers a Espanya, queda modificat de la manera següent:
«Article 15.
1. Emès, si s’escau, l’informe del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació,
l’òrgan que correspongui de l’Administració educativa competent ha d’elaborar la
proposta de concessió o denegació de l’autorització i inscripció en el termini de dos
mesos, en el cas de centres que imparteixin ensenyaments corresponents a sistemes
educatius de països de la Unió Europea, i en el termini de quatre mesos, en el cas
de centres que imparteixin ensenyaments corresponents a altres sistemes educatius
estrangers. Quan es proposi la denegació, s’ha de donar vista de l’expedient a
l’interessat perquè al·legui i presenti els documents i justificacions que consideri
pertinents.
2. En vista de les actuacions i de les al·legacions presentades, si s’escau, per
l’interessat, l’Administració educativa competent ha de resoldre sobre l’autorització i

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 62

Divendres 12 de març de 2010

Secc. I. Pàg. 5

inscripció. La resolució corresponent pot ser objecte dels recursos que siguin
procedents en cada cas.
3. S’ha de procedir de la mateixa forma, si s’escau, per a la cancel·lació.»
Dos. L’article 16 del Reial decret 806/1993, de 28 de maig, de règim de centres
docents estrangers a Espanya, queda modificat de la manera següent:
«Article 16.
1. Els titulars dels centres estrangers a Espanya estan obligats a sol·licitar a
l’Administració educativa competent una nova autorització i inscripció, si es produeix
qualsevol variació en els elements i circumstàncies que van donar lloc a la certificació
a la qual fa referència l’article 14.2.b) d’aquest Reial decret i, en tot cas, quan les
variacions afectin els ensenyaments oferts i el nombre de llocs escolars.
2. A la sol·licitud raonada s’hi han d’adjuntar els documents acreditatius de les
variacions produïdes que no constin a l’expedient previ i s’ha de resoldre sobre
aquella seguint els mateixos tràmits i terminis establerts per als expedients
d’autorització i inscripció inicials.»
Article quart. Modificació del Reial decret 321/1994, de 25 de febrer, d’autorització a
centres docents privats per impartir ensenyaments artístics.
U.

S’hi afegeix un nou article 4 bis amb la redacció següent:
«Article 4 bis.
1. Abans d’iniciar el procediment d’autorització administrativa per a l’obertura i
el funcionament d’un centre docent d’ensenyaments artístics, és voluntària una fase
prèvia de consulta, mitjançant la presentació per part del sol·licitant d’una memòria
resum del projecte, davant la direcció provincial corresponent del Ministeri
d’Educació.
En la memòria s’han de fer constar els ensenyaments per als quals se sol·licita
autorització, el nombre de llocs escolars que es pretén crear i la ubicació del centre,
amb la indicació, si s’escau, de les instal·lacions existents.
2. En el termini de dos mesos des de la presentació de la memòria resum, la
direcció provincial corresponent del Ministeri d’Educació ha de notificar el resultat de
la consulta al sol·licitant o pot mantenir una reunió per donar-ne a conèixer el
contingut.
3. El contingut d’aquesta fase no condiciona el sentit de l’autorització d’obertura
i funcionament del centre docent d’ensenyaments artístics.»

Dos. L’article 5 del Reial decret 321/1994, de 25 de febrer, d’autorització a centres
docents privats per impartir ensenyaments artístics, queda modificat de la manera
següent:
«Article 5.
1. El procediment d’autorització administrativa per a l’obertura i el funcionament
d’un centre docent privat s’inicia mitjançant sol·licitud de la persona interessada,
adreçada a la direcció provincial corresponent del Ministeri d’Educació.
La sol·licitud es pot presentar a la mateixa direcció provincial o en qualsevol dels
llocs que determina 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.
D’acord amb el que estableix l’article 17.4 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre,
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, tots els tràmits es
poden efectuar electrònicament.
2. La sol·licitud ha d’anar acompanyada de les dades i la documentació
següents:
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a) Persona física o jurídica que promou el centre, amb declaració o manifestació
que no està incursa en cap dels supòsits que preveu l’article 3 del present Reial
decret.
b) Denominació específica que es proposa.
c) Localització geogràfica del centre.
d) Ensenyaments per als quals se sol·licita autorització, fent esment
expressament, si s’escau, de les especialitats o cicles.
e) Nombre de llocs escolars que es pretén crear.
f) Documentació relativa a les instal·lacions del centre, les quals han de complir
el que disposa el Reial decret 389/1992, de 15 d’abril. Així mateix, s’ha de presentar
el títol jurídic i, si s’escau, documentació complementària, que justifiqui la possibilitat
d’utilitzar els immobles afectats.
g) Horari de funcionament del centre.
h) Relació del professorat de què disposarà el centre des del moment de l’inici
de l’activitat, amb indicació de la seva titulació. Aquesta relació es pot substituir pel
compromís d’aportar-la abans d’iniciar les activitats educatives.
3.

La documentació a què es refereix el paràgraf f) de l’apartat anterior és:

a) En el cas d’immobles ja existents en què no siguin necessàries obres de
condicionament: plànols de les instal·lacions en el seu estat actual.
b) En cas que calgui fer obres per a la construcció o adequació de l’immoble:
projecte de les obres que s’han de dur a terme per a la construcció o el
condicionament.
4. En cas que els documents requerits ja estiguin en poder de l’Administració
actuant, l’interessat pot exercitar el dret que preveu l’article 35, paràgraf f), de la Llei
30/1992 i indicar l’òrgan administratiu al qual van ser presentats o pel qual van ser
emesos, la data de la presentació o emissió i el procediment al qual corresponien,
sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la finalització
d’aquest.
En els casos d’impossibilitat material d’obtenir el document, l’òrgan competent
pot requerir al sol·licitant que el presenti o, si no, que acrediti per altres mitjans els
requisits a què es refereix el document, abans de formular la proposta de
resolució.
5. Si la sol·licitud no compleix els requisits a què fan referència els apartats
2 i 3 d’aquest article, la direcció provincial ha de requerir l’interessat perquè la
solucioni en el termini de deu dies, ampliable cinc dies més, amb la indicació que,
si no ho fa, se’l tindrà per desistit de la seva sol·licitud i s’arxivarà aquesta sense
cap altre tràmit.»
Tres. L’article 6 del Reial decret 321/1994, de 25 de febrer, d’autorització a centres
docents privats per impartir ensenyaments artístics, queda modificat de la manera
següent:
«Article 6.
1. En el cas d’immobles ja existents en què no siguin necessàries obres de
condicionament, la direcció provincial, prèvies les verificacions oportunes, ha
d’informar de manera preceptiva sobre la sol·licitud i remetre l’expedient, amb el seu
informe, a la Direcció General d’Avaluació i Cooperació Territorial.
D’acord amb el que estableix l’article 80.2 de la Llei 30/1992, l’òrgan instructor
pot acordar l’obertura d’un període de prova per a la seva pràctica posterior.
2. La Direcció General d’Avaluació i Cooperació Territorial ha de formular
proposta de resolució davant el ministre d’Educació, amb el compliment previ del
tràmit d’audiència. Es pot prescindir d’aquest tràmit quan no figurin en el procediment
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ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions o proves que les adduïdes
per l’interessat.
3. El ministre d’Educació ha de concedir l’autorització d’obertura i funcionament
del centre sempre que reuneixi els requisits mínims establerts a la legislació vigent;
si passa altrament, ha de denegar l’autorització.
La resolució, que ha de ser motivada, s’ha de notificar íntegrament al titular del
centre; la part dispositiva s’ha de publicar en el “Butlletí Oficial de l’Estat”.
4. La resolució s’ha de dictar en el termini màxim d’un mes i posa fi a la via
administrativa.»
Quatre. L’article 7 del Reial decret 321/1994, de 25 de febrer, d’autorització a centres
docents privats per impartir ensenyaments artístics, queda modificat de la manera
següent:
«Article 7.
1. En el cas que sigui necessari fer obres per a la construcció o adequació de
l’immoble, la direcció provincial ha de remetre el projecte d’obres a la Direcció
General d’Avaluació i Cooperació Territorial, que ha d’emetre informe preceptiu
sobre l’adequació d’aquest als requisits mínims que, quant a instal·lacions, assenyala
la legislació vigent per als diferents ensenyaments.
2. L’informe preceptiu de la Direcció General d’Avaluació i Cooperació
Territorial, que ha d’anar precedit del tràmit d’audiència de l’interessat quan aquest
sigui procedent d’acord amb l’article 84 de la Llei 30/1992, s’ha de produir en el
termini màxim d’un mes. Es pot prescindir d’aquest tràmit quan no figurin en el
procediment ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions o proves
que les adduïdes per l’interessat.
3. Aquest acte de tràmit no posa fi a la via administrativa i es pot interposar
recurs d’alçada en contra d’acord amb el que estableix l’article 107.1 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
4. Una vegada realitzades les obres que van rebre l’informe positiu d’acord
amb el que estableixen els apartats anteriors d’aquest article, l’interessat n’ha de
comunicar la finalització a la direcció provincial corresponent del Ministeri
d’Educació.
5. La Direcció General d’Avaluació i Cooperació Territorial, prèvies les
verificacions oportunes efectuades per la direcció provincial corresponent, ha de
formular proposta de resolució davant el ministre d’Educació amb el compliment
previ del tràmit d’audiència. Es pot prescindir d’aquest tràmit quan no figurin en el
procediment ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions o proves
que les adduïdes per l’interessat.
6. El ministre d’Educació ha de concedir l’autorització d’obertura i funcionament
del centre sempre que reuneixi els requisits mínims establerts a la legislació vigent;
si passa altrament, ha de denegar l’autorització. L’autorització d’obertura i
funcionament no pot ser denegada per insuficiència de les instal·lacions proposades,
si les obres s’han dut a terme d’acord amb l’informe preceptiu evacuat per la Direcció
General d’Avaluació i Cooperació Territorial.
7. La resolució, que ha de ser motivada, s’ha de notificar íntegrament al titular
del centre; la part dispositiva s’ha de publicar en el “Butlletí Oficial de l’Estat”.
8. La resolució a què es refereix l’apartat sisè s’ha de dictar en el termini màxim
de dos mesos, comptats a partir de la comunicació de la finalització de les obres a
la direcció provincial. Si no recau resolució expressa en el termini assenyalat, cal
atenir-se al que disposa la disposició addicional vint-i-novena de la Llei 14/2000, de
29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.»
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Disposició final primera. Caràcter bàsic.
El que disposa l’article tercer d’aquest Reial decret, en relació amb la modificació de
l’article 16, apartat primer, del Reial decret 806/1993, de 28 de maig, de règim de centres
docents estrangers a Espanya, té caràcter de norma bàsica i es dicta a l’empara del que
disposa l’article 149.1.1r sobre regulació de les condicions bàsiques que garanteixin la
igualtat de tots els espanyols en l’exercici dels drets i en el compliment dels deures
constitucionals i 30è de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència per dictar
normes bàsiques per al desplegament de l’article 27 de la Constitució, a fi de garantir el
compliment de les obligacions dels poders públics en aquesta matèria.
Disposició final segona. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 12 de febrer de 2010.
JUAN CARLOS R.
El ministre d’Educació,
ÁNGEL GABILONDO PUJOL
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