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CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE NORMATIU DE REGLAMENT DEL 

PROCEDIMENT D’INTEGRACIÓ D’ESCOLES PRIVADES DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ 

INFANTIL DE LA CIUTAT DE BARCELONA AL SERVEI D’ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 

DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

Barcelona, a 23 de novembre de 2021  

D’acord amb el que es preveu a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de fomentar i millorar la 

participació ciutadana en el procediment d’elaboració de les normes, amb caràcter previ a 

l’elaboració del projecte normatiu d’integració d’escoles privades de primer cicle d’educació infantil 

de la ciutat de Barcelona a la xarxa de llars d’infants de titularitat pública de Catalunya, es 

substancia consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu 

de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectades per 

la futura norma, en relació amb els aspectes següents:  

a) Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa.  

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.  

c) Els objectius de la norma.  

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries.  

A continuació, i per tal de donar resposta als aspectes dalt plantejats, es descriu breument el marc 

en el qual es planteja aquest projecte normatiu:  

A) ANTECEDENTS I PROBLEMES QUE ES VOLEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA 

Aquest projecte normatiu té com a finalitat donar resposta a la necessitat d’ampliar l’oferta de 

places d’escoles bressol municipals a la ciutat de Barcelona per atendre la demanda de les 

famílies a tot el territori de la ciutat i, de manera molt significativa, en determinats barris. Es pretén, 

concretament, disposar d'una normativa que permeti canviar titularitats dels centres per superar 

les dificultats que hi ha actualment a l'hora d'atendre les necessitats d'escolarització dels infants de 

0 a 3 anys, com són les dificultats de trobar sòl públic i la limitació de recursos econòmics per 

construir nous edificis. 

B) NECESSITAT I OPORTUNITAT PER A L’APROVACIÓ DE LA NORMA 

El context de la pandèmia i el descens de la natalitat ha comportat una situació d’extrema dificultat 

econòmica per a alguns centres de primer cicle d’educació infantil de titularitat privada de la ciutat 

de Barcelona que en molts casos ha posat en risc inclús la continuïtat de l’activitat. Alguns 

d’aquests centres, i les principals organitzacions i associacions que els representen, s’han adreçat 

a l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona per a informar-se sobre la seva possible integració al 

servei d’escoles bressol municipals. 

Alguns dels centres de titularitat privada existents que podrien estar interessats en integrar-se a 

aquest servei públic es troben en condicions que o bé són adequades o bé, prèvies les oportunes 

adaptacions, podrien ser adequades per a permetre l’activitat d’escola bressol amb els estàndards 

de qualitat de les escoles bressol municipals de Barcelona i, a més, es troben ubicades en barris 

en els quals hi ha demanda no atesa de places públiques. 
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Atesa la impossibilitat d’atendre la demanda de les famílies a tot el territori de la ciutat i de manera 
molt significativa en determinats barris, es considera necessari disposar d'una normativa municipal 
que permeti als centres de primer cicle d’educació infantil privats que hi estiguin interessats 
integrar-se al servei d’escoles bressol municipals.  

C) OBJECTIUS PERSEGUITS PER LA NORMA 

Els objectius perseguits són l’ampliació del número existent d’escoles bressol municipal, sobretot 
en aquells barris en els que la demanda no atesa és elevada i en els quals hi ha llars d’infants 
privades que disposen d’equipaments adequats que voluntàriament sol·liciten de l’Ajuntament la 
seva incorporació al servei públic municipal.  

D) POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULATÒRIES O NO REGULATÒRIES 

Atès que l’objectiu principal és ampliar el número de places disponible, vistes les dificultats de 
manca de sòl, el cost elevat de construir nous edificis i la impossibilitat de créixer en ratis i en 
grups a les escoles bressol municipals existents, la única solució és aprofitar les places que 
ofereixen centres de titularitat privada que voluntàriament sol·licitin integrar-se al servei de 
titularitat pública. Cal tenir present que el procediment s’inicia prèvia sol·licitud d’integració per part 
del centre de titularitat privada de forma que en aquest procediment hi concorre prèviament la 
voluntat del centre per a integrar-se.  

La determinació de les característiques dels centres i la regulació del procediment a seguir per a 
dur a terme la integració, que requerirà en última instància de la signatura d’un conveni amb la 
Generalitat de Catalunya com administració competent en matèria d’educació, fa necessària 
l’aprovació d’una norma amb caràcter reglamentari.  

El reglament és l’instrument més adequat, tant des del punt de vista jurídic com des del punt de 
vista organitzatiu, per assolir els objectius que es persegueixen amb aquesta iniciativa. En 
l’elaboració i tramitació d’aquest reglament es respectaran els principis de bona regulació relatius a 
la proporcionalitat de la mesura, seguretat jurídica, transparència, participació pública, eficiència i 
no imposició de càrregues administratives innecessàries o accessòries per al compliment dels 
seus objectius.  

CANALS PER A FER APORTACIONS 

La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient poden, en exercici del dret que els 

reconeix l’article 133.1 de la Llei 39/2015 remetre les seves opinions i aportacions sobre els 

aspectes plantejats fins al dia 17 de desembre de 2021 inclòs, a través del formulari indicat. 


