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Ús social dels centres
1 Aspectes generals
Les instal·lacions i els edificis escolars dels centres educatius públics constitueixen un
patrimoni públic al servei de la ciutadania. Aquests equipaments es caracteritzen per la
seva polivalència, que els fa aptes per ser utilitzats per a activitats de diversa índole.
El seu ús més enllà del temps escolar per part d'entitats culturals, artístiques, lúdiques,
esportives o altres de caire social, representa en molts contextos una interessant oferta
d'activitats que afavoreixen la cohesió social i enforteixen el teixit social de l'entorn del
centre.
El Departament d'Ensenyament i els ajuntaments, com a principals titulars de la
propietat demanial dels centres públics, col·laboren en la promoció de l'ús social dels
espais i les instal·lacions escolars (article 165 de la Llei 12/2009, d'educació).
Els centres del Consorci d'Educació de Barcelona es regeixen per l'Acord del Consell
de Direcció, relatiu a l'aprovació de les instruccions per a la gestió de l'ús social de les
instal·lacions dels centres públics dependents del Consorci d'Educació de Barcelona,
de 19 de febrer de 2010.

2 Ús social dels centres públics
S'entén com a ús social dels centres la realització d'activitats educatives, cíviques,
culturals, esportives, artístiques o altres de caràcter social per part de persones físiques
o jurídiques sense ànim de lucre i no compreses en l'ús propi del centre. L'ús social no
suposa l'establiment d'obligacions jurídiques contractuals.
Els articles 53 i 54 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres
educatius, determinen els criteris, procediments i requisits que regulen l'ús social dels
edificis i instal·lacions dels centres educatius públics.
Les activitats realitzades en l'ús social dels centres han de tenir la condició doble de no
ser lucratives ni discriminatòries; han de ser compatibles amb la finalitat educativa dels
centres, amb les activitats d'ús propi previstes en la programació anual i amb les
condicions tècniques i estructurals de les seves instal·lacions, i s'han de guiar pels
principis de convivència, tolerància, solidaritat i respecte.
La tipologia d'aquestes activitats pot ser molt diversa, d'acord amb les necessitats i
característiques de les persones físiques o jurídiques que les organitzin (durada,
temàtica, públic, etc.).

3 Horari
Les activitats escolars ordinàries, extraescolars i complementàries del centre, previstes
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en la programació general anual, tenen sempre caràcter prioritari i el seu
desenvolupament no es pot veure alterat per activitats que es facin en el marc de l'ús
social del centre.
L'ús social es pot autoritzar en un horari diferent de l'horari escolar, que inclou l'horari
en què es desenvolupen les activitats lectives, extraescolars i complementàries
(laborables fora de l'horari escolar, caps de setmana, festius, vacances, etc.). En
condicions excepcionals es pot fer en l'horari escolar, sempre que no impedeixi o
dificulti les activitats del centre en la jornada escolar.

4 Ús social de les instal·lacions del centre educatiu
La titularitat de la propietat del centre educatiu determina el procediment que cal seguir
per autoritzar l'ús social del centre.
Centres públics de propietat municipal
Les persones físiques o jurídiques que pretenguin fer un ús social de les
instal·lacions dels centres han de presentar la sol·licitud a l'Ajuntament, de manera
argumentada, amb la conformitat prèvia del director o directora del centre educatiu.
L'Ajuntament resoldrà la sol·licitud formulada d'acord amb la regulació que
s'estableixi al municipi a aquest efecte.
Si l'activitat s'ha de fer en l'horari escolar, correspon al director o directora del
centre resoldre motivadament sobre l'ús social de les instal·lacions, sens perjudici
de l'acord previ de l'Ajuntament, a qui correspon el dret de revocació de
l'autorització quan no es respectin les condicions en què va ser atorgada o no se
n'apreciï l'ús social. Quan l'activitat requereix, a més, l'ús d'equipaments o material
del centre, la titularitat dels quals és la Generalitat de Catalunya, cal la prèvia
conformitat expressa del director o directora del centre.
L'Ajuntament és qui estableix les condicions per autoritzar l'ús social dels centres
dels quals té la propietat demanial (accés, vigilància, manteniment, seguretat,
neteja, etc.) i determina, si escau, una compensació econòmica per al centre per
les despeses que se'n derivin.
Centres educatius públics de propietat de la Generalitat de Catalunya
Les persones físiques o jurídiques que pretenguin fer un ús social de les
instal·lacions dels centres han de presentar la sol·licitud, de manera argumentada,
davant el director o directora del centre educatiu. Els ens locals tenen preferència a
l'hora de sol·licitar l'ús social de les instal·lacions d'un centre educatiu.
Correspon al director o directora del centre, prèvia consulta al consell escolar,
resoldre motivadament sobre l'ús social de les instal·lacions, ja sigui dins o fora de
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l'horari escolar; també li correspon el dret de revocació de l'autorització quan no es
respectin les condicions en què va ser atorgada o no se n'apreciï l'ús social.
Les activitats puntuals podran ser autoritzades per resolució del director o directora
del centre. En el cas d'activitats de caràcter continuat, el director o directora del
centre pot subscriure convenis amb persones físiques o jurídiques sense afany de
lucre. En tot cas, cal especificar les condicions en què s'autoritza l'ús (accés,
vigilància, manteniment, seguretat, neteja, etc.). En els convenis cal fer constar
explícitament que la signatura no comporta cap relació de caràcter laboral de les
persones físiques o jurídiques signants amb el centre. El model "Conveni per a l'ús
social dels centres de propietat demanial de la Generalitat de Catalunya" ofereix,
als directors dels centres, una proposta que poden adaptar en funció de les
necessitats i singularitats.
Si l'activitat requereix, a més, l'ús d'equipaments o material del centre, és
necessària la prèvia conformitat expressa del director o directora. Els directors dels
centres són els encarregats de vetllar per l'ús social de les instal·lacions i també
poden fixar l'import de la compensació econòmica derivada de l'activitat que s'ha
de desenvolupar, la qual ha de respondre a la finalitat de donar cobertura a tota la
despesa generada, tant corrent com de reposició de material i de reparació
d'instal·lacions i equipaments eventualment malmesos, d'acord amb els criteris
recollits a les normes d'organització i funcionament del centre.
L'ús dels centres públics per a activitats distintes a les pròpies del funcionament
escolar i de les que es corresponen amb l'ús social dels centres requereix
l'aprovació del director o directora del centre, prèvia consulta al consell escolar.

5 Assegurança
Les persones físiques o jurídiques autoritzades per a l'ús d'edificis, instal·lacions o
serveis dels centres educatius públics han de contractar, en tots els casos, una pòlissa
d'assegurances que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del personal al seu servei,
derivada de l'ús i de l'activitat, i pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant
la seva realització, per unes sumes assegurades mínimes de 150.000 euros per víctima
individual i d'1.200.000 euros per sinistre, quantitats que el Govern pot actualitzar
periòdicament.

6 Compensació econòmica
Amb relació a l'exercici de l''autonomia dels centres públics de la Generalitat en matèria
de gestió econòmica, l'article 103 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació; l'
article 122 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, així com els articles 53
i 54 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, preveuen
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que els centres puguin obtenir una compensació per les despeses que comportin, al
centre, l'ús social de les seves instal·lacions o equipaments.
La direcció dels centres fixa l’import de la compensació econòmica derivada de
l’activitat que s’ha de desenvolupar, la qual ha de respondre a la finalitat de cobrir tota
la despesa generada, tant corrent com de reposició de material, i de reparació
d’instal·lacions i equipaments eventualment malmesos, d’acord amb els criteris
aprovats pel consell escolar.

7 Normativa d'aplicació (ús social dels centres)
●

●

●

●

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4.5.2006)
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009)
Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (DOGC núm.
5686, de 5.8.2010)
Resolució del Consorci d'Educació de Barcelona (DOGC núm. 5587, de
15.3.2010), per la qual es dóna publicitat a l'acord relatiu a l'aprovació de les
instruccions per a la gestió de l'ús social de les instal·lacions dels centres públics
dependents del Consorci d'Educació de Barcelona
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