
ANUNCIS

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/499/2023, de 15 de febrer, per la qual s’autoritza la renovació de l’autorització d’obertura i
funcionament del centre educatiu privat estranger The British College of Gavà, de Gavà, codi 08074884, que
imparteix ensenyaments d’acord amb el sistema educatiu britànic.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada en aquests Serveis Territorials del Departament d'Educació en
petició de renovació de l'autorització d'obertura i funcionament del centre educatiu privat estranger The British
College of Gavà, de Gavà, codi 08074884, es va instruir l'expedient corresponent.

Havent-se comprovat el compliment dels requisits exigits per la normativa d'aplicació, en concret, la Llei
12/2009, de 10 de juliol, d'educació; 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; el Reial decret 806/1993, de 28 de maig, sobre règim de
centres docents estrangers a Espanya; el Reial decret 131/2010, de 12 de febrer, de modificació del Reial
decret 806/1993, de 28 de maig; el Decret 122/2012, de 9 d'octubre, del procediment d'autorització i de
comunicació prèvia per a l'obertura dels centres educatius privats; i, d'acord amb la certificació emesa pel
British Council entitat inspectora del Regne Unit.

Atès que s'han seguit tots els tràmits procedimentals exigits per la normativa vigent en aquesta matèria,

Resolc:

-1 Autoritzar la renovació de l'autorització d'obertura i funcionament del centre educatiu privat estranger The
British College of Gavà, de Gavà, codi 08074884, des de Nursery (de 3 a 4 anys d'edat) fins al curs de Year 13
(de 17 a 18 anys d'edat). Aquesta renovació de l'autorització té efectes des de l'1 d'abril de 2021 fins el 3 de
maig de 2026.

-2 La composició del centre és la que figura a l'Annex d'aquesta Resolució.

-3 Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de Centres.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs d'alçada davant del director general de Centres Concertats i Centres Privats en el termini d'un mes a
comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3
d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya i els articles 121 i
122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Sant Feliu de Llobregat, 15 de febrer de 2023

Albert Grau Montero

Director dels Serveis Territorials al Baix Llobregat
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Annex

Serveis Territorials al Baix Llobregat

Comarca: Baix Llobregat.

Municipi: Gavà.

Codi: 08074884.

Denominació: The British College of Gavà.

Adreça: Carrer Josep Lluís Sert, 32.

Titular: Education in Excellence, SL.

NIF de la titular: B56001910.

Nivells autoritzats: des de Nursery (de 3 a 4 anys d'edat) fins al curs de Year 13 (de 17 a 18 anys d'edat) i
fins el 3 de maig de 2026.

Capacitat total del centre: 480 llocs escolars.

(23.051.015)
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