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1. OBJECTE 
 

Criteri interpretatiu relatiu a la normativa d’aplicació dels centres que acullen infants d’edats entre 0 i 6 

anys. 

 

2. NORMATIVA I REGULACIÓ 

-  Decret 282/2006 de 4 de juliol, que regula el primer cicle d’educació infantil i els requisits dels 

centres. En aquest decret es regulen les llars d’infants de 0 a 3 anys depèn de la conselleria 

d’Educació i Universitats. 

- Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle d’educació infantil. 

- Decret 94/2009, de 9 de juny, pel qual es regulen les ludoteques. Regula les condicions necessàries 

perquè els infants desenvolupin els seus jocs de manera més saludable, segura, lliure i espontània 

possible. Aquestes condicions han de ser garantides per les administracions públiques i  

complementa la regulació d’altres serveis dins l’àmbit educatiu en el marc del Decret 282/2006, i 

s’evita la proliferació de centres que donen un seguit de serveis als infants i menors d’edat sense 

cap garantia jurídica. Depèn de la conselleria de Treball i Afers Socials.  

- Ordenança municipal reguladora de la intervenció tècnica i administrativa dels usos i les activitats 

(OMRITAUA). Concretament a l’article 66 es regulen les condicions específiques dels serveis 

educatius i culturals, on es defineixen i classifiquen d’acord amb el Pla General Municipal 

d’Ordenació (PGMOS) els centres amb presència d’infants. En aquest sentit s’estableixen les 

següents tipologies: 

a) Els centres que acullin infants d’edats corresponents a l’educació infantil sense estar 

acompanyats de mares, pares o  tutors legals, restaran sotmesos a les condicions 

determinades per la normativa sectorial d’educació infantil o ludoteques (Decret 282/2006, 

Decret 101/2010 i Decret 94/2009). D’acord amb el PGMOS urbanísticament les llars 

d’infants, escoles bressol i assimilables s’adscriuran dins de l’ús educatiu i les ludoteques 
s’adscriuran dins de l’ús cultural. 

b) Els centres destinats a activitats lúdiques, socials o a celebracions per infants d’edats 

corresponents a l’educació infantil, on els infants sempre van acompanyats de mares, pares 

o  tutors legals, i que funcionin com màxim en fins les 21:00, s’adscriuran dins de l’ús 

cultural del PGMOS. Per les condicions de la Sala celebracions infantils (veure Criteri 

Interpretatiu C-03). 

c) Els parcs o centres infantils destinats al joc on hi ha estructures psicomotrius, circuits o 

elements destinats al joc de caràcter fix (tipus txiquiparcs), s’adscriuran dins de l’ús 

recreatiu del PGMOS.  

Per tant, d’acord amb la regulació de l’article 66 de l’OMRITAUA, només es contempla la possibilitat de 

deixar els infants compresos en edats de 0 a 6 anys, en centres que compleixin les condicions determinades 

a la normativa sectorial d’educació infantil o ludoteques amb la finalitat de garantir les condicions mínimes 

de seguretat, higiene, sanitat, accessibilitat i ambientals dels espais i instal·lacions així com garantir un 

mínim de qualificació professional ens aquests centres i al mateix temps evitar la proliferació de centres 

d’acolliment o guarda d’infants (de 0-6 anys) sense garanties de compliment dels àmbits fonamentals de 

l’educació i amb l’objectiu de protegir els drets dels infants. 
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En relació als anomenats centres de suport familiar, si aquests realitzen funcions d’acolliment o guarda 

d’infants d’edats corresponents a l’educació infantil sense estar acompanyats de mares, pares o tutors 

legals, restaran sotmesos a les condicions determinades per la normativa sectorial d’educació infantil o 

ludoteques (Decret 282/2006, Decret 101/2010 i Decret 94/2009) d’acord amb l’article 66 de l’OMRITAUA. 

Altrament, si aquests realitzen activitats destinades als infants els quals assisteixen al centre acompanyats 

de mares, pares o tutors legals (formacions, massatges, tallers,...), aquests resten sotmesos a les 

normatives generals vigents en matèria d’edificació, medi ambient, seguretat, higiene, sanitat, habitabilitat, 

accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 

 
3. TRAMITACIÓ 

3.1. Llar d’infants / Escola Bressol 

a) Autorització d’obertura de centre educatiu: autorització emesa pel Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat, s’ha de sol·licitar al Departament d’Ensenyament amb 

anterioritat a la presentació de la Comunicació prèvia d’obertura. 

b) Informe previ d’incendis:  si S > 300 m² d’acord amb la Llei 3/2010. Aquest informe s’ha de 

sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la Comunicació prèvia d’obertura mitjançant el 

tràmit municipal d’Informe previ en matèria d’incendis, posteriorment a l’obtenció  de l’informe 

favorable cal obtenir l’acta de comprovació en matèria d’incendis per part d’una entitat 

col·laboradora de l’administració, la qual s’haurà de presentar juntament amb la Comunicació 

prèvia d’obertura. 

c) Comunicació prèvia d’obertura: mitjançant la comunicació de Comunicació prèvia d’obertura, la 

persona interessada posa en coneixement a l’administració l’inici de l’activitat, caldrà aportar la 

documentació corresponent a aquest tràmit juntament amb l’autorització d’obertura de centre 

educatiu i l’acta de comprovació en matèria d’incendis si s’escau. 

 

3.2. Ludoteca 
a) Acreditació del centre com a ludoteca: acreditació emesa pel Departament de Treball i Afers 

Socials de la Generalitat, s’ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la Comunicació 

prèvia d’obertura, mitjançant el tràmit municipal de certificats i informes d’activitats, aportant 

la documentació que s’indica en l’imprès F-260, indicant l’opció “Altres: Acreditació de 

ludoteca” a l’apartat “supòsits de certificat o Informe que es sol·licita”, juntament amb 

l’especificada a l’article 18 del Decret 94/2009. 

b) Informe previ d’incendis:  si S > 300 m² d’acord amb la Llei 3/2010. Aquest informe s’ha de 

sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la Comunicació prèvia d’obertura mitjançant el 

tràmit municipal d’Informe previ d’incendis, posteriorment a l’obtenció  de l’informe favorable 

cal obtenir l’acta de comprovació en matèria d’incendis per part d’una entitat col·laboradora de 

l’administració, la qual s’haurà de presentar juntament amb la Comunicació prèvia d’obertura. 

c) Comunicació prèvia d’obertura: mitjançant la comunicació de Comunicació prèvia d’obertura, 

la persona interessada posa en coneixement a l’administració l’inici de l’activitat, caldrà aportar 

la documentació corresponent a aquest tràmit juntament amb l’acreditació de centre com a 

ludoteca i l’acta de comprovació en matèria d’incendis si s’escau. 

Informació sectorial sobre legalització de ludoteques: Departament de treball, afers socials i famílies / 

Direcció general d’acció cívica i comunitària, tel: 93 483 10 00. 


