INSTRUCCIONS PELS CENTRES EDUCATIUS EN RELACIÓ A L’ÚS DE LES
INSTAL·LACIONS DEL CENTRE
Per fer ús de les instal·lacions dels centres educatius s’ha d’actuar d’acord amb el que
estableix la normativa vigent.
Decret 188/2003, de 28 de novembre, pel qual es regulen les associacions de pares i
mares d’alumnes i les federacions i confederacions d’aquestes.
Article 8
1 Les associacions de pares i mares d’alumnes podran utilitzar els locals del centre docent
per a la realització de les activitats que els són pròpies, dins de les finalitats assignades per
la Llei. La direcció del centre facilitarà la integració de les esmentades activitats en la vida
escolar, i les tindrà en compte en la programació general que anualment elabora l’equip
directiu.
2 Els directors dels centres públics facilitaran l’ús d’un local per a desenvolupar les
activitats internes de caràcter permanent de les associacions constituïdes en el centre, com
ara reunions de la junta directiva, comissions o activitats similars; igualment els titulars
dels centres privats concertats possibilitaran aquestes activitats a les associacions del seu
centre.
3 La utilització dels locals del centre en activitats no integrades en la vida escolar requerirà
la comunicació prèvia de la junta directiva de l’associació a la direcció del centre i, si
escau, a la titularitat, d’acord amb el que estableixi el reglament d’organització i
funcionament de cada centre.
4 Les associacions de pares i mares d’alumnes no podran realitzar en els centres docents
altres activitats que les previstes en els seus estatuts, dins el marc de les finalitats que la
Llei els atorga com a propis.
4.1 En tot cas, el consell escolar del centre n’ha de ser informat, i tots els alumnes podran
participar-hi quan les activitats siguin per a ells.
4.2 Les despeses extraordinàries que es puguin derivar de les activitats organitzades per les
APIMA s’atendran a la regulació prevista en el reglament orgànic de centre.
5. Les associacions de pares i mares seran responsables de les accions derivades de la
realització de les seves activitats.
D’acord amb això:
1. Les APIMA han de comunicar la utilització dels locals del centre als directors/es i,
en el cas dels centres d’educació infantil i primària, també l’han de comunicar a
l’ajuntament, d’acord amb el que estableixi el ROF.
2. La realització de les activitats han d’estar dins els estatuts de les APIMA.
3. S’ha d’informar al Consell Escolar i l’alumnat podrà participar si l’activitat és per a
ells.
4. Cal recordar la responsabilitat i seguiment de tota activitat per part de la direcció
del centre.
C/ d’Alfons el Magnànim, 29, 4t 07004 Palma (Illes Balears). Tel.: 971 784615. Fax 971 177183

AUTORITZACIONS
1.- CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS
CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA PER AL CURS 2012-2103
4.1.2.1. Ús de les instal·lacions
a) Aspectes generals
L'ús de les instal·lacions del centre ha d’estar sempre subordinat al
desenvolupament normal de l’activitat docent i de les activitats previstes a
la programació general anual del centre.
En cap cas, no poden ser utilitzades les dependències destinades a les
tasques de gestió administrativa i pedagògica ni, en general, aquells espais
que, per la naturalesa del contingut o la funció, en facin inadequat l’ús a
persones alienes al centre.
b) Autoritzacions
La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats pot disposar, per si
mateixa o en col·laboració amb altres entitats, la utilització dels centres.
D’acord amb les disposicions vigents, les prioritats en l’ús de les
instal·lacions per a les activitats educatives, culturals, esportives o de
caràcter social són:
1) Les activitats incloses a la programació general anual (PGA).
2) Les activitats disposades per la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats, per si mateixa o en col·laboració amb altres entitats.
3) Les activitats organitzades per l’ajuntament.
4) Les activitats organitzades per entitats que integren la comunitat escolar.
5) Les activitats organitzades per altres entitats, dirigides a infants o a joves,
que suposin ampliació de l’oferta educativa.
6) Les activitats no incloses a l’apartat anterior organitzades per altres
entitats.
Les activitats organitzades per alguna de les organitzacions que integren la
comunitat escolar han de ser autoritzades per la direcció del centre.
En cas d’utilització de les instal·lacions del centre per a activitats
organitzades directament pels ajuntaments, aquests ho han de comunicar
amb l’antelació suficient a la direcció del centre perquè en coordini l’ús.

C/ d’Alfons el Magnànim, 29, 4t 07004 Palma (Illes Balears). Tel.: 971 784615. Fax 971 177183

En cas d’utilització per part d’un altre centre docent, l’autorització
correspon a la direcció del centre. En aquest cas, el centre ha d’informar
l’ajuntament de l’autorització concedida.
L’ús de les instal·lacions per part d’altres entitats, persones físiques o
jurídiques, o organismes legalment constituïts ha de ser autoritzat per
l’ajuntament, amb comunicació prèvia al director del centre, a l’efecte de
coordinació.
L’ús dels centres docents públics per a la celebració d’actes electorals s’ha
de subjectar a la normativa específica.
En cas que les activitats comunicades pels ajuntaments puguin suposar
interferències amb les activitats escolars o amb el funcionament del centre,
la direcció ho ha de comunicar immediatament a la Direcció General de
Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives, que ha de resoldre i
notificar-ho al centre o, si escau, a l’ajuntament o a l’entitat responsable.
c) Responsabilitat dels usuaris
És responsabilitat dels usuaris:
1.- Assegurar el desenvolupament normal de les activitats realitzades i
adoptar les mesures pertinents en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i les instal·lacions perquè quedin en perfecte estat per a
l’ús de les activitats escolars ordinàries.
2.- Sufragar les despeses originades per la utilització dels locals i les
instal·lacions, i les ocasionades pels possibles deterioraments, pèrdues o
trencaments de material i instal·lacions, i qualsevol altra que derivi
directament o indirectament de la realització de les activitats.
3.- La responsabilitat civil derivada de l’ús de les instal·lacions, si fa al cas,
en el període d’utilització.
En cas que la convocatòria d’activitat s’aculli al punt 3 de l’article 8 del Decret 188/2003,
de 28 de novembre, pel qual es regulen les associacions de pares i mares d’alumnes i les
federacions i confederacions d’aquestes i es tracti d’una activitat no integrada en la vida
escolar, l’autorització correspon als ajuntaments, d’acord amb les instruccions: “L’ús de
les instal·lacions per part d’altres entitats, persones físiques o jurídiques, o organismes
legalment constituïts ha de ser autoritzat per l’ajuntament, amb comunicació prèvia al
director del centre, a l’efecte de coordinació.”
Per tal de poder autoritzar l’activitat s’ha de tenir en compte el que regula el “TÍTOL VI
Associacions de pares i mares d’alumnes” del Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel
qual s’aprova el reglament orgànic de les escoles públiques d’educació infantil, dels
col·legis públics d’educació primària, i dels col·legis públics d’educació infantil i
primària.
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2.- CENTRES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic dels instituts
d’educació secundària
Article 34. Competències del director
Són competències del director:
(...)
r) Dins el marc de la normativa vigent, adoptar resolucions sobre l’ús de les instal·lacions
del centre.
Per tant i d’acord amb això:
1.- Correspon al director/a autoritzar l’activitat.
2.- S’ha de garantir el desenvolupament normal de l’activitat docent i de les activitats
previstes a la programació general anual del centre.
3.- Cal que durant tot el temps en què el centre estigui obert hi hagi un càrrec directiu
present.
Per tal de poder autoritzar l’activitat s’ha de tenir en compte el que regula el “TÍTOL VIII
Associacions de pares i mares d’alumnes” del Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel
qual s’aprova el reglament orgànic dels instituts d’educació secundària.
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