
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2019, de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica 
l’autorització als centres docents privats de la Comunitat 
Valenciana que figuren en l’annex. [2019/8072]

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2019, de la Conselleria 
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se modifi-
ca la autorización a los centros docentes privados de la 
Comunitat Valenciana que figuran en el anexo. [2019/8072]

Los expedientes han sido iniciados a instancia de las titularidades de 
los centros que se relacionan en el anexo, en solicitud de modificación 
de sus autorizaciones.

La Dirección General de Centros y Personal Docente informó favo-
rablemente, a los centros implicados, la adecuación de las instalaciones 
propuestas, en cuanto a espacios educativos, según la normativa apli-
cable.

Cada expediente consta de la propuesta favorable de la dirección 
territorial competente en materia educativa, de la provincia donde está 
ubicado el centro correspondiente, sobre la base de los informes de la 
Unidad Técnica de Construcciones, respecto a las instalaciones, y de la 
Inspección de Educación, en relación con el profesorado y sus titulacio-
nes, salvo que, en este último caso, conste del compromiso del titular 
del centro, de aportarlas antes del inicio de las actividades educativas 
correspondientes, tal y como se indica en el anexo.

Vista la Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del dere-
cho a la educación; la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educa-
ción, modificada por la Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa; el Real decreto 132/2010, de 12 de 
febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros 
que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la Educación Infantil, 
la Educación Primaria y la Educación Secundaria; el Decreto 2/2009, de 
9 de enero, del Consell, por el que se establecen los requisitos mínimos 
que deben cumplir los centros que impartan el primer ciclo de la Edu-
cación Infantil en la Comunitat Valenciana; y el Real decreto 332/1992, 
de 3 de abril, sobre autorizaciones de centros docentes privados para 
impartir enseñanzas de régimen general no universitarias.

Vista la propuesta del director general de Centros Docentes y de 
conformidad con la misma, y en ejercicio de las atribuciones conferidas 
por el artículo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y 
el artículo 4 del Decreto 186/2017, de 24 de noviembre, del Consell, por 
el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria 
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, y en virtud de la dele-
gación establecida en la Resolución de 26 de octubre de 2016, resuelvo:

Primero
Modificar las autorizaciones de los centros docentes privados que 

se especifican en el anexo atendiendo a las características, enseñanzas 
y capacidad máxima que allí se señalan.

Segundo
Los centros indicados en el anexo, que no han aportado la relación 

del profesorado y titulaciones respectivas, deberán hacerlo antes del 
inicio de las actividades correspondientes ante la dirección territorial 
correspondiente, que deberá aprobarlas, previo informe de la inspección 
educativa.

Tercero
La presente autorización dará lugar a las correspondientes inscrip-

ciones en el Registro de Centros Docentes de la Comunitat Valenciana.

Cuarto
La presente resolución tendrá efectos desde la fecha en que se dicta; 

no obstante, sus efectos académicos se entienden referidos a partir del 
inicio del próximo curso escolar 2019-2020.

De conformidad con lo que establecen los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrati-
vo común de las administraciones públicas y los artículos 10, 25 y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción con-
tencioso-administrativa, contra el presente acto, que pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer un recurso potestativo de reposición 

Els expedients han sigut iniciats a instàncies dels titulars dels cen-
tres que s’assenyalen en l’annex, en sol·licitud de modificació de les 
seues autoritzacions.

La Direcció General de Centres i Personal Docent va informar favo-
rablement, als centres implicats, sobre l’adequació de les instal·lacions 
proposades, quant a espais educatius, segons la normativa aplicable.

Cada expedient consta de la proposta favorable de la direcció ter-
ritorial competent en matèria educativa, de la província on està situat 
el centre corresponent, sobre la base dels informes de la Unitat Tècnica 
de Construccions, respecte a les instal·lacions, i de la Inspecció d’Edu-
cació, en relació amb el professorat i les seues titulacions, llevat que, 
en aquest últim cas, conste el compromís del titular del centre, d’apor-
tar-les abans de l’inici de les activitats educatives corresponents, tal com 
s’indica en l’annex.

Vista la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a 
l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modi-
ficada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora 
de la qualitat educativa; el Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel 
qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que impartisquen 
els ensenyaments del segon cicle de l’Educació Infantil, l’Educació 
Primària i l’Educació Secundària; el Decret 2/2009, de 9 de gener, del 
Consell, pel qual s’estableixen els requisits mínims que han de complir 
els centres que impartisquen el primer cicle de l’Educació Infantil en 
la Comunitat Valenciana; i el Reial decret 332/1992, de 3 d’abril, sobre 
autoritzacions de centres docents privats per a impartir ensenyaments 
de règim general no universitaris.

Vista la proposta del director general de Centres Docents i de con-
formitat amb aquesta, i en exercici de les atribucions conferides per 
l’article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l’ar-
ticle 4 del Decret 186/2017, de 24 de novembre, del Consell, pel qual 
s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, i en virtut de la delegació establida en la 
Resolució de 26 d’octubre de 2016, resolc:

Primer
Modificar les autoritzacions dels centres docents privats que s’espe-

cifiquen en l’annex, ateses les característiques, ensenyaments i capacitat 
màxima que allí s’assenyalen.

Segon
Els centres indicats en l’annex, que no han aportat la relació del 

professorat i titulacions respectives, hauran de fer-ho abans de l’inici de 
les activitats corresponents davant la direcció territorial corresponent, 
que haurà d’aprovar-les, amb informe previ de la Inspecció educativa.

Tercer
La present autorització donarà lloc a les corresponents inscripcions 

en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.

Quart
La present resolució tindrà efectes des de la data en què es dicta; 

no obstant això, els seus efectes acadèmics s’entenen referits a partir de 
l’inici del pròxim curs escolar 2019-2020.

De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa, contra el present acte, que esgota la via administrativa, es 
podrà interposar un recurs potestatiu de reposició o plantejar directa-



o plantear directamente un recurso contencioso administrativo en los 
plazos y ante los órganos que se indican a continuación:

a) El recurso de reposición deberá interponerse ante el órgano que 
ha dictado el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
al de su notificación.

b) El recurso contencioso-administrativo deberá plantearse ante el 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Para los interesados que no sean objeto de notificación, los plazos 
comenzarán a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 30 de julio de 2019.– El conseller de Educación, Cultura 
y Deporte, p. d. (R 26.10.2016), el secretario autonómico de Educación 
y Formación Profesional: Miguel Soler Gracia.

ANEXO

Núm. exp.: 2019/345.
Código: 46001126.
Denominación genérica del centro: centro privado de Educación 

Infantil, Primaria y Secundaria.
Denominación específica del centro: Nuestra Señora de la Salud.
Titularidad: Hermanos Maristas.
Domicilio: partida Berca, s/n.
Localidad: Algemesí.
Provincia: Valencia.
Modificación que se autoriza:
Cambio de uso de unidades de primer ciclo de Educación Infan-

til, de manera que el centro queda configurado, en su totalidad, con la 
siguiente composición:

6 unidades de primer ciclo de Educación Infantil, distribuidas de la 
siguiente forma:

– 2 unidades para escolares de 0 a 2 años con 8 puestos escolares 
cada una.

– 2 unidades para escolares de 1 a 3 años con 15 puestos escolares 
cada una.

– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años con 20 puestos escolares 
cada una.

9 unidades de segundo ciclo de Educación Infantil, con 225 puestos 
escolares

18 unidades de Educación Primaria, con 450 puestos escolares
12 unidades de Educación Secundaria Obligatoria, con 360 puestos 

escolares.
2 unidades de Educación Especial (Apoyo a la integración), una 

para Educación Primaria y otra para Educación Secundaria), con 30 
puestos escolares.

4 unidades de Bachillero especialidades de Humanidades y Ciencias 
Sociales y Ciencias, con 140 puestos escolares.

Núm. exp.: 2019/040.
Código: 46030862.
Denominación genérica del centro: centro privado de Educación 

Infantil de primer ciclo.
Denominación específica del centro: Bambú.
Titularidad: Centro de Educación Infantil Bambú, SL.
Domicilio: calle Alcalá Galiano, núm. 6.
Localidad: Torrent. Monte Vedat.
Provincia: Valencia.
Modificación que se autoriza:
Ampliación de unidades de primer ciclo de Educación Infantil, de 

manera que el centro queda configurado, en su totalidad, con la siguien-
te composición:

7 unidades de primer ciclo de Educación Infantil, distribuidas de la 
siguiente forma:

– 2 unidades para escolares de 0 a 1 año con 8 puestos escolares 
cada una.

– 3 unidades para escolares de 1 a 3 años con 15 puestos escolares 
cada una.

– 2 unidades para escolares de 2 a 3 años con 20 puestos escolares 
cada una.

ment un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant els 
òrgans que s’indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició haurà d’interposar-se davant l’òrgan que 
ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de 
la seua notificació.

b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant el 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini 
de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seua notificació.

Per als interessats que no siguen objecte de notificació, els terminis 
començaran a comptar des de l’endemà de la seua publicació en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 30 de juliol de 2019.– El conseller d’Educació, Cultura i 
Esport, p. d. (R 26.10.2016), el secretari autonòmic d’Educació i For-
mació Professional: Miguel Soler Gracia.

ANNEX

Núm. exp.: 2019/345.
Codi: 46001126.
Denominació genèrica del centre: centre privat d’Educació Infantil, 

Primària i Secundària.
Denominació específica del centre: Nuestra Señora de la Salud.
Titularitat: Germans Maristes.
Domicili: partida Berca, s/n.
Localitat: Algemesí.
Província: València.
Modificació que s’autoritza:
Canvi d’ús d’unitats de primer cicle d’Educació Infantil, de manera 

que el centre queda configurat, íntegrament, amb la composició següent:

6 unitats de primer cicle d’Educació Infantil, distribuïdes de la 
forma següent:

– 2 unitats per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars cadas-
cuna.

– 2 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cadas-
cuna.

– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cadas-
cuna.

9 unitats de segon cicle d’Educació Infantil, amb 225 llocs escolars

18 unitats d’Educació Primària, amb 450 llocs escolars
12 unitats d’Educació Secundària Obligatòria, amb 360 llocs esco-

lars.
2 unitats d’Educació Especial (Suport a la integració), una unitat 

per a Educació Primària i una unitat per a Educació Secundària, amb 
30 llocs escolars.

4 unitats de Batxillerat especialitats d’Humanitats i Ciències Socials 
i Ciències, amb 140 llocs escolars.

Núm. exp.: 2019/040.
Codi: 46030862.
Denominació genèrica del centre: centre privat d’Educació Infantil 

de primer cicle.
Denominació específica del centre: Bambú.
Titularitat: Centre d’Educació Infantil Bambú, SL.
Domicili: carrer Alcalá Galiano, núm. 6.
Localitat: Torrent. El Vedat.
Província: València.
Modificació que s’autoritza:
Ampliació d’unitats de primer cicle d’Educació Infantil, de manera 

que el centre queda configurat, íntegrament, amb la composició següent:

7 unitats de primer cicle d’Educació Infantil, distribuïdes de la 
forma següent:

– 2 unitats per a escolars de 0 a 1 any, amb 8 llocs escolars cadas-
cuna.

– 3 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cadas-
cuna.

– 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 llocs escolars cadas-
cuna.



Núm. exp.: 2019/202.
Código: 46034171.
Denominación genérica del centro: centro privado de Educación 

Infantil de primer ciclo.
Denominación específica del centro: Bambini 2.
Titularidad: Parvulario Bambini, SL.
Domicilio: calle Pintor Salvador Abril, núm. 56.
Localidad: València.
Provincia: Valencia.
Modificación que se autoriza:
Ampliación de unidades de primer ciclo de Educación Infantil, de 

manera que el centro queda configurado, en su totalidad, con la siguien-
te composición:

7 unidades de primer ciclo de Educación Infantil, distribuidas de la 
siguiente forma:

– 2 unidades para escolares de 0 a 2 años con 8 puestos escolares 
cada una.

– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años con 15 puestos escolares.
– 4 unidades para escolares de 1 a 3 años con 15 puestos escolares 

cada una.
Presenta compromiso de aportar, a la Inspección Educativa de la 

dirección territorial correspondiente, la relación del profesorado con las 
titulaciones respectivas antes del inicio del curso escolar.

Núm. exp.: 2016/333.
Código: 03017138.
Denominación genérica del centro: centro privado de Educación 

Infantil, Primaria y Secundaria.
Denominación específica del centro: La Devesa.
Titularidad: Martí Sorolla, Cooperativa Valenciana.
Domicilio: calle Mallorca, núm. 6.
Localidad: Elche.
Provincia: Alicante.
Modificación que se autoriza:
Reducción unidades de Educación Infantil de primer ciclo y uni-

dades de Bachillerato y ampliación de unidades de Educación Infantil 
de segundo ciclo y unidades de Educación Primaria, de manera que el 
centro queda configurado, en su totalidad, con la siguiente composición:

5 unidades Educación Infantil primer ciclo:
– 3 unidades para escolares de 1-2 años, con 13 puestos escolares 

cada una.
– 2 unidades para escolares de 2-3 años, con 20 puestos escolares 

cada una.
7 unidades Educación Infantil segundo ciclo, con 25 puestos esco-

lares cada una.
15 unidades Educación Primaria, con 25 puestos escolares cada una.
8 unidades Educación Secundaria Obligatoria, de las cuales 5 uni-

dades con 33 puestos escolares, 1 unidad con 34 y 2 unidades con 35.
4 unidades de Bachillerato: 2 unidades modalidad de Ciencias, y 

2 unidades modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, con 33 
puestos escolares cada una.

Ciclos Formativos de Grado Medio:
Familia de Actividades Físicas y Deportivas
1 ciclo (1º curso y FCT) de Conducción de Actividades Fisico-de-

portivas en el Medio Natural, con 30 puestos escolares
Ciclos Formativos de Grado Superior:
Familia de Actividades Físicas y Deportivas
1 ciclo (1º y 2º curso) de Animación de Actividades Físicas y 

Deportivas, con 30 puestos escolares cada curso.
Familia de Sanidad
1 ciclo (1º y 2º curso) de Dietética, con 20 puestos escolares cada 

curso.

Núm. exp.: 2018/487.
Código: 03006128.
Denominación genérica del centro: centro privado de Educación 

Infantil, Primaria y Secundaria.
Denominación específica del centro: Nuestra Señora de los Des-

amparados.
Titularidad: Padres Salesianos.
Domicilio: calle María Auxiliadora, núm. 4.
Localidad: Ibi.

Núm. exp.: 2019/202.
Codi: 46034171.
Denominació genèrica del centre: Centre privat d’Educació Infantil 

de primer cicle.
Denominació específica del centre: Bambini 2.
Titularitat: Parvulari Bambini, SL.
Domicili: carrer Pintor Salvador Abril, núm. 56.
Localitat: València.
Província: València.
Modificació que s’autoritza:
Ampliació d’unitats de primer cicle d’Educació Infantil, de manera 

que el centre queda configurat, íntegrament, amb la composició següent:

7 unitats de primer cicle d’Educació Infantil, distribuïdes de la 
forma següent:

– 2 unitats per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 llocs escolars cadas-
cuna.

– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 15 llocs escolars.
– 4 unitats per a escolars d’1 a 3 anys, amb 15 llocs escolars cadas-

cuna.
Presenta compromís d’aportar a la Inspecció educativa de la direc-

ció territorial corresponent la relació del professorat amb les titulacions 
respectives abans de l’inici del curs escolar.

Núm. exp.: 2016/333.
Codi: 03017138.
Denominació genèrica del centre: centre privat d’Educació Infantil, 

Primària i Secundària.
Denominació específica del centre: La Devesa.
Titularitat: Martí Sorolla, Cooperativa Valenciana.
Domicili: carrer Mallorca, núm. 6.
Localitat: Elx.
Província: Alacant.
Modificació que s’autoritza:
Reducció unitats d’Educació Infantil de primer cicle i unitats de 

Batxillerat i ampliació d’unitats d’Educació Infantil de segon cicle i 
unitats d’Educació Primària, de manera que el centre queda configurat, 
íntegrament, amb la composició següent:

5 unitats Educació Infantil primer cicle:
– 3 unitats per a escolars d’1-2 anys, amb 13 llocs escolars cadas-

cuna.
– 2 unitats per a escolars de 2-3 anys, amb 20 llocs escolars cadas-

cuna.
7 unitats Educació Infantil segon cicle, amb 25 llocs escolars cadas-

cuna.
15 unitats Educació Primària, amb 25 llocs escolars cadascuna.
8 unitats Educació Secundària Obligatòria, de les quals 5 unitats 

amb 33 llocs escolars, 1 unitat amb 34 i 2 unitats amb 35.
4 unitats de Batxillerat: 2 unitats modalitat de Ciències, i 2 uni-

tats modalitat d’Humanitats i Ciències Socials, amb 33 llocs escolars 
cadascuna.

Cicles Formatius de Grau Mitjà:
Família d’Activitats Físiques i Esportives
1 cicle (1r curs i FCT) de Conducció d’Activitats Fisicoesportives 

en el Medi Natural, amb 30 llocs escolars
Cicles Formatius de Grau Superior:
Família d’Activitats Físiques i Esportives
1 cicle (1r i 2n curs) d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives, 

amb 30 llocs escolars cada curs.
Família de Sanitat
1 cicle (1r i 2n curs) de Dietètica, amb 20 llocs escolars cada curs.

Núm. exp.: 2018/487.
Codi: 03006128.
Denominació genèrica del centre: centre privat d’Educació Infantil, 

Primària i Secundària.
Denominació específica del centre: Nuestra Señora de los Desam-

parados.
Titularitat: Pares Salesians.
Domicili: carrer Maria Auxiliadora, núm. 4.
Localitat: Ibi.



Provincia: Alicante.
Modificación que se autoriza:
Autorización Educación Especial (Apoyo ala Integración), de mane-

ra que el centro queda configurado, en su totalidad, con la siguiente 
composición:

3 unidades de segundo ciclo de Educación Infantil, con 75 puestos 
escolares

6 unidades de Educación Primaria, con 150 puestos escolares
4 unidades de Educación Secundaria Obligatoria, con 120 puestos 

escolares.
1 unidad de Educación Especial (Apoyo a la integración para Edu-

cación Primaria).

Província: Alacant.
Modificació que s’autoritza:
Autorització Educació Especial (Suport a la Integració), de manera 

que el centre queda configurat, íntegrament, amb la composició següent:

3 unitats de segon cicle d’Educació Infantil, amb 75 llocs escolars

6 unitats d’Educació Primària, amb 150 llocs escolars
4 unitats d’Educació Secundària Obligatòria, amb 120 llocs esco-

lars.
1 unitat d’Educació Especial (Suport a la integració per a Educació 

Primària).
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