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DICTAMEN 04/2019 sobre el Projecte de decret d’instal·lacions 
juvenils i de modificació del Decret 203/2013, de 30 de juliol, 
d’aprovació del Reglament de campaments juvenils. 
 
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei 
7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la 
sessió extraordinària del dia 18 de març de 2019, aprova el següent 
 
 
DICTAMEN 
 
I.  ANTECEDENTS 
 
En data 22 de febrer de 2019 va tenir entrada al Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya en el qual sol·licitava l’emissió del dictamen de caràcter 
preceptiu, previ a la seva tramitació, del Projecte de decret d’instal·lacions 
juvenils i de modificació del Decret 203/2013, de 30 de juliol, d’aprovació del 
Reglament de campaments juvenils. 
 
El Projecte de decret es va acompanyar d’una memòria general i d’una 
memòria d’avaluació d’impacte. 
 
La Comissió de Treball de Mercat de Treball i Polítiques Socials es va reunir 
el dia 15 de març i va elaborar la Proposta de dictamen.  
 
 
II. CONTINGUT 
 
El Projecte de decret consta d’un preàmbul, de 72 articles englobats en nou 
capítols, una disposició addicional, nou disposicions transitòries, una 
disposició derogatòria i tres disposicions finals. 
 
En el preàmbul es descriu el marc competencial i normatiu en què 
s’emmarca el Projecte de decret i es fa un resum de la norma.  
 
També es posa de manifest que les finalitats del Decret són incorporar el 
règim de comunicació prèvia a les instal·lacions juvenils en què la 
pernoctació s’efectua sota sostre, unificar els requeriments tècnics 
aplicables a aquestes instal·lacions, ajustar la normativa als canvis socials i 
de mercat, regular les potestats d’inspecció i control de l’Administració 
pública, preveure la tramitació electrònica dels procediments que regula 
aquesta norma, regular la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils i 
modificar el Decret 203/2013, de 30 de juliol, d’aprovació del Reglament de 
campaments juvenils per adaptar-lo a la Llei 16/2015, de simplificació 
administrativa.  
 
El capítol I inclou els articles 1 i 2 i regula l’objecte de la norma, l’àmbit 
d’aplicació i les definicions de conceptes que s’utilitzen en la norma. 
 
El capítol II s’anomena “Les administracions públiques competents en 
matèria d’instal·lacions juvenils” i inclou els articles del 3 al 6. En l’article 3 
es determinen les funcions de l’Administració de la Generalitat. L’article 4 
regula l’assumpció o l’exercici de les competències de l’Administració local, 
és a dir, dels consells comarcals, dels ajuntaments i del Consell General 
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d’Aran. L’article 5 regula la col·laboració i el suport del departament 
competent en matèria de joventut amb les administracions locals. L’article 6 
regula les competències delegades, transferides i assumides. 
 
El capítol III, que inclou els articles del 7 al 13, regula els requisits i les 
obligacions que han de complir les persones titulars de les instal·lacions 
juvenils. En l’article 7 es regulen els requisits per a l’inici de l’activitat. En 
l’article 8 es regula el procediment de comunicació prèvia a l’inici de 
l’activitat. L’article 9 regula els canvis de titularitat i les modificacions. En 
l’article 10 es regula la simultaneïtat de tipus d’instal·lacions juvenils. En 
l’article 11 es determina que el departament competent en matèria de 
joventut ha de disposar d’un servei d’assessorament sobre els aspectes 
tècnics i procedimentals que regula aquest Decret. En l’article 12 s’estableix 
que en la informació i la publicitat de les instal·lacions juvenils s’ha de fer 
constar el seu número de registre. L’article 13 regula la protecció de dades 
de caràcter personal. 
 
El capítol IV, que recull els articles del 14 al 18, regula els requisits generals 
de funcionament. L’article 14 determina qui pot ser usuari de les 
instal·lacions juvenils. L’article 15 regula la rescissió del contracte 
d’allotjament per part de les persones o entitats titulars de les instal·lacions. 
L’article 16 regula el consum de tabac i alcohol. L’article 17 estableix de 
quines assegurances han de disposar les persones físiques o jurídiques 
titulars de les instal·lacions juvenils. L’article 18 regula la documentació que 
ha d’estar a disposició de les persones usuàries i del personal inspector. 
 
El capítol V s’anomena “Requisits generals de caràcter tècnic” i es divideix 
en dues seccions. La primera secció inclou els articles del 19 al 26 i regula 
la seguretat i la protecció de l’entorn. Es regula sobre l’emplaçament de les 
instal·lacions juvenils, els accessos a les instal·lacions, el subministrament 
d’aigua de consum humà, l’evacuació d’aigües residuals, la recollida, 
l'emmagatzematge i els tractaments dels residus, les instal·lacions de 
calefacció, aigua calenta sanitària i gas, l’emmagatzematge del combustible 
i les mesures de prevenció d’incendis i de seguretat en cas d’incendi. La 
segona secció inclou els articles del 27 al 40 i regula els aspectes tècnics 
generals de les instal·lacions juvenils. Així, es regulen les condicions de les 
edificacions, la seva distribució i l’accessibilitat. En relació amb els 
dormitoris se’n determinen els aspectes generals, la il·luminació natural i la 
ventilació, l’espai i els equipaments. Es regulen el menjador, la cuina, la sala 
d’activitats, els serveis sanitaris, les instal·lacions per rentar i estendre roba, 
la farmaciola, els equipaments per a la pràctica d’esport i la piscina. També 
es regulen els serveis compartits amb altres instal·lacions juvenils. 
 
El capítol VI s’anomena “Requisits específics de caràcter tècnic” i es divideix 
en dues seccions. La secció primera, que inclou els articles del 41 al 43, 
regula els requisits tècnics de les cases de colònies, granges escola i aules 
de natura. La secció segona, que inclou els articles del 44 al 51, regula els 
requisits tècnics dels albergs de joventut. 
 
El capítol VII s’anomena “Inspecció i sanció” i inclou els articles del 52 al 58. 
En aquest capítol, en primer lloc, s’estableix que les instal·lacions juvenils 
estan subjectes a inspecció periòdica. En els articles posteriors es regula la 
incoació del procediment d’inspecció i es determinen els drets i les 
obligacions de la persona o entitat titular de la instal·lació juvenil en el 
procediment d’inspecció. També es regula l’exercici de la funció inspectora, 
es determinen els efectes i les conseqüències de les inspeccions i 
s’estableixen les mesures provisionals que es poden prendre un cop iniciat 
un procediment d’inspecció. Finalment s’estableix que el règim sancionador 
és el previst en la Llei 38/1991 d’instal·lacions destinades a activitats amb 
infants i joves. 
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El capítol VIII, que inclou els articles del 59 al 66, regula la Xarxa Catalana 
d’Instal·lacions Juvenils. En aquest capítol es determina la composició de la 
Xarxa, la seva representació, gestió i funcions. S’estableix que s’ha de 
definir un logotip identificatiu de la Xarxa i que les instal·lacions juvenils que 
formen part de la Xarxa han d’exhibir a l’exterior de l’edifici una placa 
identificativa. També s’especifica que, per mitjà d’una ordre del departament 
competent en matèria de joventut, s’ha de realitzar una classificació de les 
instal·lacions per categories. També es regulen les inscripcions dels albergs 
i les instal·lacions juvenils a organitzacions interregionals i internacionals. 
Finalment, es crea el Consell Assessor de la Xarxa Catalana d’Instal·lacions 
Juvenils i se’n regula la composició i funcions. 
 
El capítol IX, que inclou els articles del 67 al 72 regula el Registre 
d’Instal·lacions Juvenils. En aquest capítol, d’una banda, es determina 
quines instal·lacions s’han de registrar i quines dades són objecte 
d’inscripció. D’altra banda, es regula el procediment d’inscripció i l’accés a 
les dades del Registre. Finalment, s’estableixen les finalitats, l’adscripció i la 
naturalesa del Registre. 
 
La disposició addicional estableix que s’han d’adoptar les mesures 
necessàries perquè els procediments establerts en la norma es puguin 
tramitar de manera unificada a través del portal electrònic únic per a les 
empreses. 
 
En les nou disposicions transitòries es regula el termini de què disposen les 
instal·lacions que, abans de la entrada en vigor de la norma, ja estan 
inscrites en el Registre per adaptar-se a les condicions tècniques 
establertes en la norma. També s’estableix que, mentre no es publiqui 
l’ordre que reguli la classificació de les instal·lacions juvenils en categories, 
totes les instal·lacions es mantenen sense categoritzar. 
 
La disposició derogatòria deroga el Decret 140/2003, que aprova el 
Reglament de les instal·lacions juvenils i el Decret 16/2014, que aprova el 
Reglament del Registre de les Instal·lacions Juvenils. També es deroga la 
disposició transitòria segona del Decret 203/2013, que aprova el Reglament 
de campaments juvenils. 
 
La disposició final primera modifica el Decret 203/2013, de 30 de juliol, 
d’aprovació del Reglament de campaments juvenils, bàsicament per adaptar 
l’inici de l’activitat al règim de comunicació prèvia. 
 
La disposició final segona autoritza el titular del departament competent en 
matèria de joventut per desplegar i aplicar el Decret. 
 
La disposició final estableix l’entrada en vigor de la norma als vint dies de la 
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
III. OBSERVACIONS GENERALS 
 
Primera. El CTESC constata que les modificacions que introdueix el Decret 
poden suposar una considerable afectació sobre aquelles instal·lacions 
preexistents, sotmeses als reglaments dels anys 1985 i 1994.  
 
El CTESC considera que la unificació dels requeriments tècnics aplicables a 
les diverses instal·lacions, amb independència de la seva data d’obertura, 
pot comportar dificultats d’adaptació per a les instal·lacions més antigues. 
Alhora que l’obligació de disposar de tota la documentació que actualment 
és necessària per acreditar l’inici d’una nova activitat a les instal·lacions ja 
existents, no exigida per la normativa vigent en el moment de la seva 
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legalització, pot comportar dificultats i costos d’adaptació. 
 
Per tot això, el CTESC recomana que l’Administració faciliti aquest procés 
de renovació mitjançant la implementació de programes d’ajut i suport. 
 
Segona. La simplificació administrativa determina la necessitat de 
simplificar els continguts dels textos normatius per tal d’elaborar normes 
més clares, amb un llenguatge senzill i accessible als destinataris. El 
CTESC recomana que es revisi el text per tal de simplificar les referències a 
les normatives aplicables i simplificar les remissions d’uns articles a altres 
del mateix text, ja que considera que en alguns casos aquestes referències i 
remissions no aporten valor afegit al que s’està regulant. 
 
 
IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT 
 
1. El CTESC recomana que en l’article 2.2 es defineixi l’expressió 

“principis d’unitat empresarial d’explotació”.  
  

2. En l’article 8.4, el CTESC considera reiterativa l’expressió “[...] que 
atorga a la instal·lació un número d’inscripció d’acord amb el que preveu 
el capítol IX d’aquest Decret”, per la qual cosa recomana suprimir-la.  

 
3. El CTESC recomana que es revisi la redacció de l’article 9.2 per aclarir 

quines modificacions de dades s’han de comunicar, atès que es fa 
referència a què s’ha de comunicar qualsevol modificació de les dades 
del formulari i al mateix temps es fa referència a què se n’han de 
comunicar unes de concretes. 

 
4. El CTESC recomana que es revisi la redacció de l’article 14.1 per tal de 

simplificar la definició d’usuari principal i la remissió que es fa a l’article 
1 de la Llei 38/1991.  

 
5. El CTESC proposa suprimir la darrera part de l’article 28.6 que 

estableix: “[...] sempre que ambdues activitats siguin de la mateixa 
titularitat.”. 
 

6. En relació amb l’article 31.8, que regula la modificació de les 
característiques de les lliteres, el CTESC recomana que es reculli en 
una disposició transitòria que la limitació d’utilització dels llits superiors 
per menors de 6 anys sigui un requeriment a complir en la seva totalitat 
en 8 anys de l’entrada en vigor del decret i no en els 4 anys previstos. 
 

7. En l’article 55.5, el CTESC considera que el requeriment s’ha de fer 
amb l’antelació suficient per tal que es pugui fer efectiu el dret establert 
en l’article 54.2 c) de la persona o entitat titular o qui la representi. 
 

8. Pel que fa a l’article 64.1, el CTESC proposa substituir l’expressió “[...] 
es classifiquen en categories [....]” per “[...] es podran classificar en 
categories [...]”. 

 
9. Respecte a l’establert a l’article 66.5, el CTESC considera necessari que 

el Decret estableixi la composició del Consell Assessor fixant el nombre 
de membres i la seva distribució així com la durada del mandat.  

 
10. Pel que fa a la disposició transitòria segona, el CTESC recomana 

substituir l’expressió “que preveu l’apartat anterior” per l’expressió “que 
preveu la disposició anterior”.  
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11. Pel que fa a l’apartat 13 de la disposició final, el CTESC recomana 

substituir el títol de l’article 31 “Subjecció a inspecció periòdica” pel de 
“plans d’inspecció”. 

 
 
V. CONCLUSIONS 
 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte 
de decret d’instal·lacions juvenils i de modificació del Decret 203/2013, de 
30 de juliol, d’aprovació del Reglament de campaments juvenils i sol·licita al 
Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en el present 
Dictamen. 
 
 
Barcelona, 18 de març de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El president     La secretària executiva 
Lluís Franco i Sala    Teresita Itoiz i Cruells 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECRET      /2019, d’instal·lacions juvenils i de modificació del Decret 203/2013, de 30 de juliol, 
d’aprovació del Reglament de campaments juvenils. 
 
D’acord amb l’article 142 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat la competència 
exclusiva en matèria de Joventut, que inclou la regulació de les instal·lacions destinades a la joventut. En 
virtut d’aquesta competència, i d’acord amb la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions 
destinades a activitats amb infants i joves, el Govern de la Generalitat de Catalunya va establir per 
reglament, mitjançant el Decret 276/1994, de 14 d’octubre, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions 
destinades a activitats de lleure amb infants i joves, les condicions tècniques que han de complir aquestes 
instal·lacions per garantir-ne la funció educativa, la prestació correcta dels serveis oferts, la qualitat de 
vida i la seguretat de les persones usuàries, i per evitar molèsties a terceres persones i efectes negatius 
per a l’entorn. 
 
Posteriorment, el Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades 
a activitats amb infants i joves, va derogar parcialment l’esmentat Decret 276/1994, de 14 d’octubre, pel 
que fa a la regulació de les instal·lacions juvenils en edificis, i va establir-ne una de nova. La posterior 
publicació del Decret 203/2013, de 30 de juliol, d’aprovació del Reglament de campaments juvenils, ha 
comportat la derogació definitiva d’aquell Reglament. 
 
Entretant, el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la 
Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als 
serveis en el mercat interior, va modificar l’esmentada Llei 38/1991, de 30 de desembre i, en la regulació 
dels requisits per a la posada en funcionament d’aquests centres, va substituir el règim d’autorització per 
un règim més flexible de comunicació prèvia acompanyada d’una declaració responsable sobre el 
compliment dels requisits establerts a la normativa, comunicació que cal inscriure d’ofici en el Registre 
d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, que regula el Decret 16/2014, d’11 de febrer, 
d’aprovació del Reglament del Registre d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, i de 
modificació del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves. L’esmentat Decret 
203/2013, de 30 de juliol, d’aprovació del Reglament de campaments juvenils, va incorporar aquell canvi 
de règim administratiu a la regulació d’aquest tipus d’instal·lacions. 
 
Amb posterioritat, l’aprovació de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, 
ha suposat l’establiment de dos règims d’intervenció diferenciats, aplicables a les activitats econòmiques 
innòcues i a les activitats econòmiques de baix risc que es desenvolupen en un establiment, que són, 
respectivament, el règim de declaració responsable i el règim de comunicació prèvia. Sens perjudici de la 
normativa sectorial aplicable a cada activitat, els annexos d’aquesta Llei estableixen els règims 
d’intervenció per a l’activitat d’allotjaments turístics i altres de curta durada, dins la qual s’inclouen les 
instal·lacions juvenils que regula aquest Decret. 
 
En aplicació d’aquest marc normatiu, que té com a finalitat suprimir o reduir els tràmits administratius per 
iniciar una activitat econòmica a Catalunya, la primera finalitat d’aquest Decret és incorporar a les 
instal·lacions juvenils en què la pernoctació s’efectua sota sostre (cases de colònies, granges escola, 
aules de natura i albergs de joventut) aquest nou règim de comunicació prèvia, el qual permet d’accedir 
a l’exercici de l’activitat econòmica en matèria d’instal·lacions juvenils d’una manera més àgil i eficient. 
 
En segon lloc, amb  la finalitat d’unificar els requeriments tècnics aplicables a les diverses instal·lacions, 
eliminar la diversitat d’exigències en funció de la seva data de posada en funcionament i facilitar la tasca 
inspectora, aquest Decret es configura com a normativa sectorial aplicable a totes les instal·lacions 
juvenils amb sostre, amb independència de la seva data d’obertura, sens perjudici d’eximir-los de complir 
determinats preceptes que podrien reduir la capacitat d’algunes instal·lacions existents o fer-les inviables, 
i d’atorgar un termini raonable d’adaptació a les persones titulars de les instal·lacions més antigues per 
facilitar-los-en el compliment.  
 
D’altra banda, és també finalitat d’aquest Decret atendre les demandes provinents de les persones que 
són titulars d’instal·lacions juvenils, de les que en són usuàries i de diverses entitats del sector, per ajustar 
la normativa als canvis socials i de mercat que han tingut lloc durant els darrers anys.  
 



Així, s’ha optat per suprimir algunes exigències i se n’han simplificat d’altres en la regulació dels requisits 
tècnics de les instal·lacions, i molt especialment en els dels albergs de joventut, un tipus d’instal·lació que 
recentment ha experimentat un fort creixement en l’àmbit urbà. Aquest fet ha afavorit l’aparició d’algunes 
disfuncions, tant en les característiques com en el funcionament i la comercialització de determinats 
albergs, que s’ha estimat oportú abordar i reconduir mitjançant aquest Decret. Així, s’ha dedicat una secció 
específica a aquest tipus d’instal·lacions, amb l’objectiu d’actualitzar i simplificar els requisits que se’ls 
exigeix, i garantir que exerceixin la funció social i educativa que els correspon. 
 
En un àmbit més general, s’ha incidit amb detall en alguns aspectes de seguretat, com és el cas de les 
llars de foc, les lliteres o les instal·lacions per a activitats d’aventura, atesa l’experiència acumulada en els 
darrers anys en aquesta matèria.  
 
Les granges escola i les aules de natura són variants especialitzades de les cases de colònies, amb un valor 
educatiu molt important. Per tal de fomentar-ne el creixement, facilitar-ne la difusió i promoure’n l’ús, s’ha 
optat per admetre la inscripció simultània d’una mateixa instal·lació juvenil com a casa de colònies, granja 
escola i/o aula de natura. 
 
A més, la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, regula les potestats d’inspecció i control, i s’ha estimat necessari desplegar en un capítol 
propi el contingut i l’abast de les funcions públiques d’inspecció i les seves diverses fases, per atendre les 
especificitats de les instal·lacions juvenils i establir uns criteris bàsics i unificats que han d’aplicar les diverses 
administracions que exerceixen les potestats inspectores. 
 
També d’acord amb Llei 26/2010, del 3 d’agost, es preveu la tramitació electrònica dels procediments que 
regula aquest Decret i s’estableixen mesures adequades per afavorir la cooperació per via electrònica 
entre la Generalitat de Catalunya i els organismes que hagin assolit per delegació, transferència o 
assumpció la competència sobre instal·lacions juvenils. 
 
Mitjançant l’article 11 de l’esmentat Decret 140/2003, de 10 de juny, es va crear la Xarxa Catalana 
d’Instal·lacions Juvenils. Amb el present Decret es dona resposta a les peticions de les entitats i els 
sectors implicats, se’n modernitza la regulació i s’estableixen la composició, les funcions i els mecanismes 
de gestió i representació de la Xarxa. També se’n crea el seu Consell Assessor i s’estableix una 
categorització addicional voluntària de les instal·lacions juvenils d’acord amb el confort i els serveis que 
ofereixen. 
 
El Decret regula en un capítol propi el Registre d’instal·lacions juvenils, publicat inicialment de manera 
separada per mitjà del Decret 16/2014, d’11 de febrer, amb la finalitat d’evitar la dispersió normativa i 
facilitar la tasca d’aplicació normativa a les persones titulars i usuàries. 
 
Finalment, el Decret modifica, mitjançant les seves disposicions finals, el Decret 203/2013, de 30 de juliol, 
d’aprovació del Reglament de campaments juvenils, per tal d’adaptar-lo també a la Llei 16/2015 i 
homogeneïtzar la regulació de totes les instal·lacions juvenils. 
 
El present Decret s’estructura en nou capítols. 
 
El capítol I conté l’objecte, l’àmbit d’aplicació i les definicions. 
 
El capítol II regula les competències de les diverses administracions públiques en matèria d’instal·lacions 
juvenils i les relacions entre elles. 
 
Els requisits i les obligacions de les persones titulars de les instal·lacions juvenils per iniciar l’activitat i en 
el seu transcurs són l’objecte del capítol III. 
 
El capítol IV estableix els requisits generals de funcionament de les instal·lacions juvenils, les persones 
que les poden emprar i les assegurances obligatòries. 
 
El capítol V estableix els requisits generals de caràcter tècnic, comuns a tots els tipus d’instal·lacions. 
 



Els requisits específics de les cases de colònies, granges escola, aules de natura i albergs de joventut, 
els estableix el capítol VI. 
 
El capítol VII regula en detall els procediments d’inspecció i sanció.  
 
El capítol VIII defineix i regula el funcionament de la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils i del seu 
Consell Assessor. 
 
El capítol IX regula el Registre d’instal·lacions juvenils. 
 
Aquest Decret compleix amb els principis de bona regulació formulats a l'article 129 de la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i a l'article 62 de la  
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Aquest Decret s’ha tramitat segons el que disposen l’article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i s’ha sotmès a informe 
de la Comissió de Govern Local i a dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. 
 
A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, vist/d’acord amb el dictamen de la Comissió 
Jurídica Assessora i amb la prèvia deliberació del Govern, 
 
 
Decreto: 
 
 
Capítol I 
Objecte, àmbit d’aplicació i definicions 
 
Article 1 
Objecte i àmbit d’aplicació 
1.1 Aquest decret té per objecte regular les instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves (en 
endavant instal·lacions juvenils), per tal de garantir-hi la prestació correcta dels serveis que ofereixen, la 
qualitat de vida i la seguretat de les persones usuàries, l’estalvi de molèsties a tercers, l’absència d’efectes 
negatius per a l’entorn i, molt especialment, la seva funció educativa i social. 
1.2 Resten sotmeses a les disposicions d’aquest Decret les instal·lacions que preveu l’article 2 de la Llei 
38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, excepte els 
campaments juvenils. 
1.3 Les instal·lacions juvenils situades en immobles que, d’acord amb la normativa de protecció del 
patrimoni cultural, tinguin la condició de bé cultural d’interès nacional o de bé catalogat, o que estan 
inclosos en catàlegs de protecció territorial o sectorial, queden subjectes a les disposicions dels capítols 
V i VI d’aquest Decret, excepte pel que fa als preceptes el compliment dels quals comporti la vulneració 
de la normativa sectorial que regula la protecció dels béns esmentats. 
1.4 Les instal·lacions juvenils situades en immobles sotmesos a regulacions específiques en el 
planejament urbanístic queden subjectes a les disposicions dels capítols V i VI d’aquest Decret, excepte 
pel que fa als preceptes el compliment dels quals comporti la vulneració de les regulacions esmentades. 
1.5 Les instal·lacions juvenils a les quals siguin aplicables respectivament els apartats 3 i 4 d’aquest article, i 
que, en conseqüència, quedin excloses del compliment de determinats preceptes tècnics, han de garantir 
l’obtenció dels mateixos resultats, o de resultats equivalents, pel que fa a la seguretat, la salut i la higiene de 
les persones, a la necessària renovació de l’aire interior i a la integritat de l’immoble, mitjançant mesures o 
solucions tècniques alternatives, que cal justificar en la memòria descriptiva de la instal·lació.  
La tramitació de l’expedient de les instal·lacions acollides a aquesta excepció s’ha d’ajustar, si escau, al que 
disposi la normativa de protecció corresponent. 
1.6 Les instal·lacions juvenils són d’interès públic i d’utilitat social i educativa.  
1.7 D’acord amb l’article 60 de la Llei 13/2002, de turisme de Catalunya, les instal·lacions juvenils són 
establiments d’interès turístic, i afavoreixen el turisme actiu i les estades en el territori. 
 
Article 2  
Definicions 



2.1 Són instal·lacions juvenils els edificis, les parts d’un edifici o els conjunts d’edificis que, junt amb els 
espais exteriors de la mateixa titularitat amb els quals estan lligats, es destinen principalment a la 
pernoctació i a la realització d’activitats educatives en el temps lliure, culturals i de lleure per part d’infants, 
de joves i de grups d’infants i de joves.  
2.2 S’entén per titular d’una instal·lació juvenil aquella persona física o jurídica, pública o privada, amb 
plena capacitat d’obrar, que la gestiona sense ànim de lucre o que l’explota comercialment sota els 
principis d’unitat empresarial d’explotació i de responsabilitat en el compliment de la normativa en matèria 
de joventut davant l’Administració. 
2.3 S’entén per administrador o administradora d’una instal·lació juvenil aquella persona física 
responsable del seu funcionament ordinari, de l’atenció a les persones i els grups que l’usen, i d’atendre 
les inspeccions. 
2.4 Un nucli sanitari és un espai tancat amb porta, que conté un o diversos aparells sanitaris (rentamans, 
vàter, dutxa i altres de similars) i que s’utilitza individualment. 
2.5 Un bloc sanitari és un agrupament de nuclis sanitaris i aparells sanitaris, al qual s’accedeix des d’un 
dormitori o des dels espais comuns de la instal·lació i que, en aquest darrer cas, poden utilitzar 
col·lectivament tots els seus usuaris. 
2.6 La infermeria és un dormitori destinat prioritàriament a oferir unes condicions de descans adequades 
a persones amb indisposició lleu, que no necessiten hospitalització, i per prevenir contagis. 
 
Capítol II 
Administracions públiques competents en matèria d’instal·lacions juvenils 
 
Article 3 
Funcions de l’Administració de la Generalitat 
3.1 Al departament competent en matèria de joventut li correspon exercir les competències pròpies de la 
Generalitat en aquesta matèria, sens perjudici de les potestats d’execució delegades als consells 
comarcals, les assumides, si escau, pels ajuntaments, i les competències pròpies que corresponen al 
Consell General d’Aran. Entre les seves competències, d’acord amb la Llei 38/1991, de 30 de desembre, 
hi ha: 
a) Gestionar i tramitar la comunicació prèvia presentada a l’inici de l’activitat d’una instal·lació juvenil.  
b) Inscriure la instal·lació juvenil en el Registre d’instal·lacions juvenils que regula el capítol IX d’aquest 
Decret (en endavant, el Registre), i assignar-li el número que li correspongui. 
c) Inspeccionar les instal·lacions juvenils per tal d’assegurar-hi les condicions tècniques, i de seguretat 
que estableix aquest Decret, sens perjudici de les competències atribuïdes a altres administracions i 
organismes públics en matèria de seguretat i de condicions higièniques i sanitàries. 
d) Incoar expedients sancionadors, així com resoldre’ls. 
3.2 El departament competent en matèria de joventut ha de posar a disposició del públic en general, 
mitjançant publicacions i difusió per mitjans electrònics, informació suficient i actualitzada sobre les 
instal·lacions juvenils de Catalunya.  
 
Article 4 
Assumpció i exercici de les competències per l’Administració local 
4.1 D’acord amb l’article 7 de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats 
amb infants i joves, els consells comarcals poden exercir potestats de gestió i tramitació de la comunicació 
prèvia, verificació, inspecció i sanció sobre les instal·lacions juvenils del seu territori, en els termes que 
expressa el Decret 187/1993, de 27 de juliol, de delegació de competències de la Generalitat en matèria 
de joventut a les comarques, o la normativa que el substitueixi. Així mateix, els municipis poden exercir 
aquestes potestats d’execució sobre les instal·lacions juvenils situades en el seu terme municipal, d’acord 
amb el que disposa el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
4.2 Sens perjudici d’allò establert a l’apartat anterior, en virtut del què disposa l’article 15 de la Llei 16/2015, 
del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, la implementació operativa de les 
competències relatives a les comunicacions prèvies s’ha de dur a terme a través de la Finestreta Única 
Empresarial. 
4.3 Per a l’efectivitat de les competències que es deleguen als consells comarcals, cal que la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant el departament competent en matèria de joventut, hagi subscrit un conveni amb 
cadascun d’aquests organismes, en els termes que preveu la normativa vigent sobre delegació de 
competències. 



4.4 Per justificar la capacitat tècnica, financera i de gestió dels ajuntaments a què fa referència l’article 7 
de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, cal que en els pressupostos i en la llista de personal d’aquestes 
corporacions hi constin els mitjans necessaris per garantir la inspecció i el control de l’adequació correcta 
de les instal·lacions juvenils als preceptes de la Llei esmentada i d’aquest Decret. 
4.5 Els ajuntaments que compleixin el que estableix l’apartat precedent han de trametre al departament 
competent en matèria de joventut l’acord d’exercici de les potestats d’execució en la matèria objecte 
d’aquest Decret, juntament amb els informes emesos pel secretari o la secretària i per l’interventor o la 
interventora de l’ens local sobre totes les qüestions que estableix l’apartat esmentat.  
4.6 Correspon al Consell General d’Aran l’exercici de les seves competències d’acord amb la normativa 
reguladora del règim especial d’Aran, sens perjudici dels convenis que es puguin subscriure amb la 
Generalitat, mitjançant el departament competent en matèria de joventut, per assegurar la col·laboració 
entre ambdues administracions en aquesta matèria.  
  
Article 5 
Col·laboració i suport 
El Departament competent en matèria de joventut, per tal de cooperar i col·laborar amb els ajuntaments, 
els consells comarcals i el Consell General d’Aran, i de donar-los suport en l’exercici de les seves 
competències, els ha de prestar assessorament quan ho sol·licitin. 
 
Article 6 
Competències delegades, transferides i assumides. Drets i obligacions 
6.1 Els consells comarcals, els ajuntaments que hagin assolit les potestats de verificació, inspecció i 
sanció d’acord amb l’article 4 d’aquest Decret, i el Consell General d’Aran han de notificar al departament 
competent en matèria de joventut, en els termes que preveu el capítol IX d’aquest Decret, les resolucions 
i altres actes administratius derivats de l’exercici de les seves competències, incloent-hi els derivats dels 
procediments d’inspecció i dels procediments sancionadors, en el termini d’un mes a comptar de la seva 
adopció. 
6.2 El departament competent en matèria de joventut pot sol·licitar, quan ho consideri oportú, l’accés a 
altra documentació que estigui inclosa en els expedients corresponents. 
6.3 Les informacions, les notificacions i la consulta de documentació s’han de dur a terme mitjançant el 
programa electrònic del Registre, al qual s’accedeix a través dels mitjans segurs establerts. 
 
Capítol III 
Requisits i obligacions que han de complir les persones titulars de les instal·lacions juvenils 
 
Article 7 
Requisits per a l’inici de l’activitat 
7.1 L’entitat o la persona física titular d’una instal·lació juvenil resta obligada a complir els requisits 
següents abans de l’inici de l’activitat, i a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici: 
a) Ser la propietària o arrendatària del bé immoble on està ubicada la instal·lació juvenil, o la posseïdora 
de qualsevol altre títol que acrediti la disponibilitat per destinar-lo a aquest ús. 
b) L’activitat econòmica sobre la qual es presenta la comunicació prèvia ha de ser conforme amb el règim 
urbanístic del sòl i, en relació amb les construccions que es pretenen ocupar, ha de disposar de les 
llicències urbanístiques o s’han d’haver efectuat les comunicacions prèvies exigides per la legislació 
urbanística. 
c) En cas que la instal·lació disposi d’edificacions preexistents, cal estar en possessió del certificat de la 
solidesa d’aquestes edificacions, lliurat i signat per personal tècnic competent. 
d) Disposar dels títols o autoritzacions pertinents d’aprofitament de les aigües, d’abocament a llera i de 
construcció en zona de policia de lleres, si escauen. 
e) Complir la normativa vigent relativa a les aigües de consum i a la higiene dels aliments.  
f) Complir la normativa aplicable als equips i les instal·lacions sotmesos als diversos reglaments tècnics 
de seguretat industrial, així com la vigència de les inspeccions que els són preceptives. 
g) Disposar del Protocol d’actuació en emergències de la instal·lació, o del Pla d’autoprotecció si, d’acord 
amb el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar 
mesures d’autoprotecció es fixa el contingut d’aquestes mesures, o normativa que el substitueixi, li escau. 
h) En cas que la instal·lació sigui una granja escola o una aula de natura, disposar de la documentació 
que especifiquen els articles 42.2 i 43.2 d’aquest Decret, respectivament. 



i) En cas que la instal·lació estigui situada en un immoble declarat bé cultural d’interès nacional o bé 
catalogat, o inclòs en un catàleg de protecció territorial o sectorial, complir la normativa sectorial que 
regula la protecció dels béns esmentats. 
j) Haver contractat una assegurança de responsabilitat civil general, o bé disposar d’una garantia 
equivalent, per cobrir els possibles danys personals i materials ocasionats a les persones usuàries i a 
terceres persones derivats de la utilització de la instal·lació, d’acord amb el que preveu l’article 17 d’aquest 
Decret. 
k) En cas que la instal·lació tingui un nombre de places superior a vint, disposar de l’acta de comprovació 
favorable en matèria d’incendis, d’acord amb la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, emesa pels serveis de prevenció 
d’incendis de l’administració municipal o per una entitat col·laboradora de l’Administració en l’àmbit de la 
prevenció i la seguretat en matèria d’incendis. 
7.2 L’entitat o la persona física titular de la instal·lació ha de disposar de la documentació acreditativa del 
compliment dels requisits esmentats, i l’ha de posar a disposició de l’Administració actuant, en el cas que 
li sigui requerida. Els documents que acrediten el compliment dels requisits que especifiquen les lletres f) 
i g) els ha de redactar i signar una persona tècnica competent, d’acord amb la normativa sectorial 
aplicable. 
7.3 La possessió de la documentació esmentada en l’apartat 1 s’ha d’acreditar mitjançant una 
manifestació de l’entitat o persona física titular de la instal·lació juvenil, sota la seva responsabilitat i per 
escrit, que s’ha d’incloure en el formulari de comunicació prèvia. 
7.4 El compliment dels requisits especificats en aquest article i la possessió de la documentació que ho 
acredita és també exigible a les persones titulars de les instal·lacions juvenils ja inscrites al Registre en la 
data d’entrada en vigor d’aquest Decret. 
 
Article 8 
Procediment de comunicació prèvia a l’inici de l’activitat 
8.1 L’entitat o persona física titular d’una instal·lació juvenil ha de presentar, immediatament abans de la 
posada en funcionament, de forma electrònica i en unitat de tràmit, un formulari de comunicació prèvia a 
l’Oficina de Gestió Empresarial a través dels canals de comunicació que en cada moment s’habilitin. 
8.2 La comunicació prèvia té per objecte posar en coneixement de les administracions públiques 
competents l’inici de l’activitat i ha d’anar acompanyada de la documentació següent, que s’ha de lliurar 
en format electrònic: 
a) Projecte tècnic, signat per una persona tècnica competent, que ha d’incloure una memòria justificativa 
del compliment dels requisits que exigeix l’article 7, dels que estableixen els capítols V i VI, segons 
correspongui, d’aquest Decret, de la normativa vigent sobre accessibilitat, eficiència energètica i eco-
eficiència dels edificis i de la resta de normativa tècnica aplicable per accedir a l’exercici de l’activitat, i 
uns plànols a escala 1/50 que reflecteixin l’estat actual de la instal·lació i el compliment de les 
prescripcions d’aquest Decret. 
b) Certificat tècnic d’adequació de l’activitat al projecte esmentat al punt anterior, signat per la persona 
tècnica competent que sigui responsable de la seva posada en funcionament. 
8.3 El formulari normalitzat de comunicació prèvia el fixa el departament competent en matèria de joventut 
i resta a disposició de les persones interessades, per a la seva tramitació electrònica, a través del portal 
corporatiu de tramitació Canal Empresa, o altres canals de comunicació que el substitueixin.  
8.4 La comunicació prèvia permet l’inici de l’activitat des del dia de la presentació del formulari, sempre 
que es compleixin les obligacions previstes en la normativa aplicable, i s’inscriu d’ofici al Registre, que 
atorga a la instal·lació un número d’inscripció d’acord amb el que preveu el capítol IX d’aquest Decret.  
8.5 La comunicació prèvia faculta el departament competent en matèria de joventut o les administracions 
locals que han assumit l’exercici de les competències per verificar la conformitat de les dades que conté, 
i les dels documents annexos, d’acord amb el que preveu la normativa de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya. 
8.6 Als efectes del que estableix l’article 56 d’aquest Decret, les omissions, inexactituds o falsedats de 
dades contingudes en les comunicacions prèvies o en els documents que s’hi adjunten són essencials 
quan afecten les dades següents: 
a) El nom, els cognoms i el DNI o NIE o de la persona física titular de la instal·lació juvenil, o el nom i el 
CIF de la persona jurídica titular, i el nom, els cognoms i el DNI o NIE de la persona física representant, 
si escau. 
b) El nom de la instal·lació juvenil, el seu tipus d’acord amb la definició que en fa la Llei 38/1991, de 30 
de desembre, i la seva capacitat màxima d’allotjament. 
c) L’adreça i el municipi de la instal·lació juvenil. 



d) Les dades contingudes als documents que acrediten el compliment dels requisits especificats als 
apartats a, b, c, d, e, j i k de l’article 7.1. 
e) Els documents especificats a l’apartat 2 del present article. 
 
Article 9 
Canvis de titularitat i modificacions 
9.1 La nova persona titular ha de comunicar el canvi de titularitat d’una instal·lació juvenil a l’Oficina de 
Gestió Empresarial, de forma electrònica i en unitat de tràmit, a través dels canals de comunicació que en 
cada moment s’habilitin. Aquesta comunicació s’ha d’efectuar en el termini màxim d’un mes a comptar 
des de la formalització del canvi, produeix efectes immediats i s’ha de formalitzar en el formulari 
normalitzat corresponent. 
9.2 La modificació de qualsevol de les dades i característiques de la instal·lació que contingui el formulari 
de comunicació prèvia o d’aquelles autoritzades prèviament, incloent-hi el canvi del nom, del tipus o de la 
capacitat de la instal·lació, el canvi de persona administradora, la suspensió temporal, el reinici i el 
cessament definitiu de l’activitat, estan subjectes igualment al règim de comunicació. Aquestes 
comunicacions s’han d’efectuar de forma electrònica en el termini màxim d’un mes a comptar de la data 
d’efectivitat de la modificació que es comunica, produeixen efectes immediats i s’han de formalitzar en el 
formulari normalitzat corresponent. 
9.3 En cas que la comunicació faci referència a un canvi de tipus de la instal·lació, l’entitat o persona física 
titular ha de disposar de la documentació acreditativa del compliment de les condicions que són 
específiques al nou tipus comunicat, incloent-hi els plànols actualitzats i la memòria justificativa, signats 
per una persona tècnica competent, i els informes i altres documents que li corresponguin d’acord amb 
aquest Decret.  
9.4 En cas que la comunicació faci referència a una modificació de la capacitat de la instal·lació, l’entitat o 
persona física titular ha de disposar de la documentació que acredita que s’hi segueixen complint les 
condicions tècniques i de seguretat que la normativa aplicable determina, i que la modificació de capacitat 
no comporta una disminució de les condicions de seguretat i d’higiene preexistents. La documentació 
esmentada ha d’incloure els plànols actualitzats i la memòria justificativa, signats per una persona tècnica 
competent, i els informes, actes i certificats tècnics que corresponguin a la nova capacitat comunicada. 
9.5 Als efectes d’aquest Decret, no es considera suspensió temporal la interrupció voluntària de l’activitat 
amb motiu de tancament per vacances anuals, la que correspon al ritme de funcionament de la instal·lació 
especificat en la comunicació prèvia, ni la que s’efectua per raons organitzatives o de manteniment i té una 
durada inferior a 30 dies naturals. 
9.6 Als formularis normalitzats s’hi accedeix pels mitjans que preveu l’article 8.3 d’aquest Decret. 
 
Article 10 
Simultaneïtat de tipus d’instal·lacions juvenils 
10.1 No es pot inscriure una mateixa instal·lació juvenil simultàniament com a alberg de joventut i com a 
casa de colònies, granja escola o aula de natura. 
10.2 No obstant això, les instal·lacions juvenils poden compartir determinats serveis d’acord amb el que 
estableix l’article 40 d’aquest Decret. 
10.3 Per tal de facilitar la difusió, l’ús i el funcionament de determinades instal·lacions juvenils, s’admet la 
inscripció simultània d’una mateixa instal·lació com a casa de colònies, granja escola i/o aula de natura. 
 
Article 11 
Servei d’assessorament tècnic 
Les persones físiques o jurídiques interessades en l’obertura d’una instal·lació juvenil disposen en el 
departament competent en matèria de joventut d’un servei complementari d’assessorament sobre els 
aspectes tècnics i procedimentals que regula aquest Decret. 
 
Article 12 
Divulgació d’informació 
12.1 Les persones titulars de les instal·lacions juvenils i les que les comercialitzen han de fer constar el 
número de registre en la informació i la publicitat que divulguin per qualsevol mitjà. La manca de publicitat 
del número de registre d’una instal·lació es pot considerar com a indici del seu funcionament irregular i 
pot donar lloc a un expedient informatiu, previ, si escau, a l’obertura d’un expedient sancionador.  
12.2 Les persones titulars de les instal·lacions juvenils són responsables de la veracitat de la informació 
que en divulguin. Resta prohibida la utilització de les denominacions o tipologies d’allotjament regulades 



per aquest Decret sense que la instal·lació així qualificada estigui inscrita en el Registre, i també les que 
no coincideixin amb la tipologia inscrita o les que puguin induir a confusió. 
 
Article 13 
Protecció de dades de caràcter personal  
Les dades de caràcter personal s’han de tractar d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat 
que estableix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal. 
 
Capítol IV 
Requisits generals de funcionament 
 
Article 14 
Usuaris i usuàries 
14.1 D’acord amb el que determina l’article 1 de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, les instal·lacions 
juvenils que regula aquest Decret estan destinades als infants, als joves i als grups d’infants i joves, a la 
seva pernoctació i, conjuntament o alternativament, a la realització d’activitats educatives en el temps 
lliure i activitats de lleure; per tant, en són els usuaris principals. 
14.2 No obstant això, les persones amb edat igual o superior a 30 anys poden emprar les instal·lacions 
que regula aquest Decret, amb les condicions següents: 
a) Les cases de colònies, granges escola i aules de natura les poden ocupar, al mateix moment que els 
grups d’infants o de joves, els seus pares, mares o tutors i tutores, mestres, educadors i educadores o 
monitors i monitores sempre que participin conjuntament en activitats educatives o tinguin tasques 
organitzatives o de suport. 
b) També poden utilitzar les cases de colònies, granges escola i aules de natura, de forma no habitual, 
les famílies i els grups d’adults, sempre que quedi garantida la funció social i educativa d’aquestes 
instal·lacions i que el tipus d’activitat que hi desenvolupin, per les seves característiques o pel seu interès 
social, ho justifiqui.  
En qualsevol cas, els grups d’infants i joves tenen prioritat en la contractació, i, entre aquests, s’ha de 
respectar l’ordre d’antiguitat de la data en què aquella es faci. En l’ús dels espais comuns de la instal·lació, 
s’han d’atendre en primer lloc les necessitats de tots els grups a qui està destinada i que la utilitzen o la 
comparteixen en un moment determinat. 
c) També poden utilitzar els albergs de joventut, de forma individual, en família o en grup, les persones 
amb edat igual o superior a 30 anys. Aquestes persones i els grups d’infants d’edat inferior a 16 anys hi 
tenen la seva estada limitada a catorze nits consecutives, prorrogables si la demanda de places per part 
de joves ho permet i mentre no estigui compromesa la funció social de la instal·lació. 
d) S’admet que les instal·lacions juvenils que ofereixen a les persones que hi pernocten un servei de 
manutenció puguin oferir-lo també, en els mateixos espais, als grups d’usuaris i usuàries que les hagin 
contractades per dur-hi a terme activitats diürnes sense allotjament. Contràriament, en cas que la persona 
titular d’una instal·lació juvenil vulgui oferir-hi àpats a passavolants, cal que aquesta activitat disposi 
d’accés propi des de l’exterior o mitjançant un vestíbul compartit i de sala o espai de menjador d’ús 
exclusiu. 
e) Totes les instal·lacions juvenils regulades per aquest Decret poden allotjar, en cas de necessitat i a 
iniciativa de les administracions públiques competents, a persones i famílies en situació de vulnerabilitat 
que es trobin sota l’empara dels serveis de protecció social. L’estada d’aquestes persones ha de tenir 
caràcter provisional i és compatible amb el funcionament ordinari de les instal·lacions afectades. 
14.3 Per gaudir dels serveis d’allotjament que ofereixen els albergs juvenils adscrits a la xarxa de la 
Federació Internacional d’Albergs de Joventut o a altres xarxes existents, cal estar en possessió del carnet 
corresponent, d’acord amb les normes reguladores de la xarxa en qüestió. 
 
Article 15 
Rescissió del contracte d’allotjament 
Les persones o entitats titulars de les instal·lacions que regula aquest Decret poden rescindir el contracte 
d’allotjament en els supòsits que especifiqui el mateix contracte. En tot cas, poden desallotjar de la 
instal·lació les persones, famílies o grups que incompleixin el reglament de règim interior i les normes 
bàsiques de la bona convivència, que no respectin la propietat d’altri, que posin en perill la seguretat de 
les persones o el medi, o que pretenguin entrar o romandre a la instal·lació amb finalitats diferents 
d’aquelles per a les quals va ser inscrita al Registre. 
 
Article 16 



Consum de tabac i alcohol 
16.1 Les instal·lacions que regula aquest Decret han de complir la normativa vigent sobre mesures 
preventives en relació amb substàncies que puguin generar dependència, i per tant no hi està permès 
vendre, subministrar ni consumir productes del tabac o dispositius susceptibles d’alliberar nicotina ni en 
els espais tancats ni en aquells que estiguin destinats al joc infantil.  
16.2 A les cases de colònies, granges escola i aules de natura només es permet la venda i el consum de 
begudes alcohòliques a les persones majors d’edat, sempre que es tracti de begudes de  graduació 
inferior als 16 graus, únicament durant els àpats i fent-ne un consum de baix risc. Als albergs se’ls aplica 
el que disposa l’article 45.7. 
 
Article 17 
Assegurances 
17.1 Les persones físiques o jurídiques titulars de les instal·lacions juvenils han de tenir contractada una 
assegurança de responsabilitat civil general, o bé han de disposar d’una garantia equivalent, per cobrir 
els possibles danys personals i materials ocasionats a les persones usuàries, a les que hi prestin els seus 
serveis i a terceres persones derivats de la utilització de la instal·lació, amb uns límits mínims 
d’indemnització de 150.000 euros per víctima. 
17.2 La cobertura mínima anual de l’assegurança que defineix l’apartat anterior, pel que fa al conjunt d’un 
únic sinistre, ha de ser la següent: 
Instal·lacions de fins a 25 places: 500.000 euros. 
Instal·lacions de 26 a 50 places: 800.000 euros. 
Instal·lacions de 51 a 100 places: 1.000.000 d’euros. 
Instal·lacions de 101 a 250 places: 1.200.000 euros. 
Instal·lacions de més de 250 places: 1.500.000 euros. 
17.3 En el supòsit que la persona o entitat titular agrupi en una única pòlissa d’assegurança la cobertura de 
diverses instal·lacions contra els sinistres que les puguin afectar, el límit mínim d’indemnització per al conjunt 
d’un únic sinistre ha de ser el que correspongui a la instal·lació de major capacitat, i ha d’estar garantida la 
cobertura d’un nombre de sinistres igual, com a mínim, al deu per cent del nombre d’instal·lacions 
assegurades en la pòlissa, amb un mínim de dues. 
17.4 Les quanties del capital assegurat que estableix l’apartat 17.2 es poden actualitzar anualment per 
ordre de la persona titular del departament competent en matèria de joventut, de conformitat amb la 
mitjana general anual de l’índex de preus de consum de Catalunya o amb qualsevol altre índex que el 
substitueixi. 
 
Article 18  
Documentació a disposició de les persones usuàries i del personal inspector 
18.1 Les entitats o titulars de les instal·lacions juvenils han de tenir a disposició dels seus usuaris i usuàries 
i del personal d’inspecció competent en matèria de joventut la documentació següent: 
a) El document acreditatiu de la inscripció de la instal·lació juvenil en el Registre, o, si escau, de 
l’autorització de funcionament, lliurat per l’administració pública competent. 
b) La informació sobre els preus vigents, en qualsevol suport, amb el detall dels diversos conceptes i 
serveis oferts. 
c) Les normes de funcionament intern de la instal·lació. 
18.2 Les entitats o persones titulars de les instal·lacions juvenils han de tenir a disposició del personal 
d’inspecció competent en matèria de joventut la documentació següent: 
a) La documentació que han de posseir, en compliment del que preveu l’article 7.2 d’aquest Decret. 
b) L’informe o l’acta de la darrera inspecció sobre el compliment de la normativa vigent relativa a les 
condicions higièniques i sanitàries de la instal·lació i de l’aigua de consum humà, lliurat per l’organisme 
competent, sens perjudici del que especifica l’article 51 pel que fa als albergs de joventut. L’obligació de 
disposar de l’acta o informe sobre les condicions de l’aigua de consum no és aplicable quan l’aigua de 
consum prové d’una xarxa pública d’abastament i la instal·lació no disposa de dipòsits de reserva d’aigua 
de consum humà. En aquest cas la persona titular ha d’aportar una manifestació, sota la seva 
responsabilitat i per escrit, del compliment correcte de les mesures i controls de qualitat de l’aigua, d’acord 
amb la normativa vigent. 
c) Les actes que acrediten que s’han dut a terme les inspeccions periòdiques de les instal·lacions 
subjectes a reglaments tècnics, i els certificats que acrediten que s’han portat a terme els manteniments 
periòdics obligatoris i les reparacions indicades a les actes, si escau. 
d) La pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil subscrita per l’entitat o persona titular de la 
instal·lació, i el rebut de l’any en curs, o la certificació de la garantia equivalent de què disposa. 



18.3 Sens perjudici del compliment, quan siguin aplicables, de les normes vigents sobre seguretat pública 
i fiscalitat, totes les instal·lacions juvenils han de tenir a disposició del personal inspector el registre de les 
persones que pernocten a la instal·lació, que ha de contenir: 
Quan siguin persones individuals, grups familiars o grups d’adults, les dades personals de cadascun dels 
seus membres: nom, cognoms, document d’identificació i dates d’entrada i sortida de la instal·lació. 
Quan es tracti d’un grup d’educació en el lleure amb menors de 18 anys o qualsevol altre grup amb 
participants menors d’edat, les dades d’aquest grup: nom, localitat de procedència i dates d’entrada i 
sortida de la instal·lació, i les dades personals de les seves persones dirigents majors d’edat. 
Als efectes del compliment d’aquest article s’accepten com a dades del registre d’usuaris i usuàries les 
que han estat recollides en compliment de les normes de seguretat o fiscalitat esmentades, sempre que 
siguin consultables o extraibles en qualsevol moment. 
 
Capítol V 
Requisits generals de caràcter tècnic 
 
Secció 1  
Seguretat i protecció de l’entorn 
 
Article 19  
Emplaçament 
19.1 Les instal·lacions juvenils han d’estar emplaçades en zones salubres, els seus terrenys i el seu entorn 
immediat de lliure accés han de ser segurs per a la integritat física dels usuaris, i no han de tenir a prop 
cap focus susceptible de donar lloc a contaminacions. 
19.2 Les instal·lacions situades a prop d’una via de comunicació o de qualsevol altra infraestructura que 
pugui generar risc d’accident, han de disposar en el seu propi recinte de les mesures de protecció 
necessàries a vetllar per la seguretat de les persones que hi romanen.  
19.3 En tot cas, per a la determinació de l’emplaçament s’han de respectar el planejament vigent i la 
normativa i les ordenances sobre els riscos de protecció civil i d’inundabilitat, sobre l’ús del sòl i sobre 
l’edificació que siguin aplicables. 
 
Article 20 
Accés a la instal·lació 
20.1 Les instal·lacions juvenils han d’estar convenientment senyalitzades per tal de facilitar-hi l’accés i la 
identificació. El text de les senyalitzacions ha d’estar redactat, almenys, en català. 
20.2 Les instal·lacions juvenils han de disposar d’una via d’accés rodat que tingui una amplada suficient 
perquè hi puguin circular els vehicles d’emergència, i un nivell de manteniment que permeti el pas habitual 
de vehicles de turisme. 
En casos excepcionals poden quedar exemptes puntualment d’aquesta obligació les instal·lacions que no 
la puguin complir per motius climatològics o de localització geogràfica. En aquests casos, cal que estiguin 
garantits els subministraments i la possible evacuació de la instal·lació per mitjans alternatius, que han 
d’estar descrits i degudament justificats en la documentació que, d’acord amb l’article 8.2 d’aquest Decret, 
ha d’acompanyar la comunicació prèvia. 
20.3 Per tal d’evitar molèsties o perjudicis a terceres persones que puguin compartir el mateix edifici, les 
instal·lacions juvenils han de disposar d’un accés propi i directe des de la via pública o des de l’espai 
exterior immediat. S’admet, però, que el vestíbul d’accés en planta baixa, en cas que n’hi hagi i tingui 
únicament aquesta funció, sigui d’ús compartit amb altres activitats. 
 
Article 21  
Subministrament d’aigua de consum humà 
21.1 Les instal·lacions juvenils han d’assegurar un subministrament abundant i continu d’aigua apta per 
al consum humà. 
21.2 L’aigua que es posi a disposició dels usuaris i les usuàries ha d’estar desinfectada i ha de mantenir 
un nivell de desinfectant suficient en tota la xarxa interna de la instal·lació juvenil. En cas d’ocupacions 
intermitents, la condició anterior ha de ser efectiva des de l’inici de les ocupacions. 
21.3 En tot cas, el subministrament d’aigua de consum humà ha de complir el que estableixen les 
normatives sectorials aplicables. 
 
Article 22 
Evacuació d’aigües residuals 



22.1 Les aigües residuals provinents de les instal·lacions juvenils s’han d’evacuar d’acord amb el que 
estableixin les normatives sectorials aplicables. 
22.2 En tot cas, l’abocament d’aigües residuals al medi requereix el tractament que determini 
l’administració hidràulica competent. 
 
Article 23 
Recollida, emmagatzematge i tractament dels residus 
23.1 Cal que la recollida dels residus es faci de manera selectiva, d’acord amb el que preveu la normativa 
reguladora dels residus, i el que determinin les ordenances municipals corresponents. 
23.2 Els residus s’han de dipositar en contenidors fàcils de netejar i desinfectar que tinguin prou capacitat 
d’acord amb el volum de residus generats i amb el ritme de recollida. 
23.3 Els contenidors s’han de mantenir a la distància més gran possible de les dependències on es 
manipulen, es consumeixen o es guarden els aliments, de les instal·lacions destinades a la captació, 
emmagatzematge i tractament d’aigües de consum i de les dependències destinades a allotjament. 
23.4 En cas que la instal·lació juvenil no tingui accés a un servei públic de recollida de residus, ha de 
disposar dels mitjans adequats per transportar-los fins al punt de recollida autoritzat més proper. La 
valorització de les deixalles en l’origen es pot dur a terme si es disposen de procediments eficaços i 
ambientalment correctes, i, si escau, amb l’autorització de l’organisme competent. 
 
Article 24 
Instal·lacions de calefacció, aigua calenta sanitària i gas 
24.1 En cas que la instal·lació juvenil disposi de llars de foc o d’estufes de llenya, de butà, de biomassa o 
d’altres combustibles, aquestes i les seves conduccions d’evacuació de fum han d’estar degudament 
protegides contra el risc d’incendi i contra possibles cremades als usuaris, d’acord amb la normativa 
aplicable i, si escau, amb la Instrucció tècnica complementària sobre mesures de prevenció d’incendis per 
a llars de foc i les seves xemeneies. A més, cal garantir l’absència de gasos de combustió nocius a l’aire 
de l’estança on estan situades, i la renovació d’aire necessària. Els conductes de fum de les llars de foc 
s’han de netejar un cop a l’any, abans de la seva posada en funcionament. 
24.2 No es poden utilitzar estufes de butà o altres combustibles en els dormitoris, excepte si es garanteix 
que l’aportació d’oxigen prové de l’exterior i que els gasos de combustió també s’hi aboquen. 
24.3 No s’admeten escalfadors d’aigua instantanis, de funcionament intermitent, als recintes dels blocs o 
nuclis sanitaris, llevat que siguin del tipus estanc.  
24.4 Les característiques de les instal·lacions i el seu manteniment han de ser les que especifica la normativa 
sectorial corresponent. 
 
Article 25  
Emmagatzematge del combustible 
25.1 Les condicions d’emmagatzemament dels combustibles líquids, gasosos i sòlids han de ser les que 
especifica la normativa sectorial corresponent. 
25.2 L’emmagatzematge de llenya, si escau, s’ha de fer a una distància mínima de 5 metres dels edificis 
de pernoctació i d’altres materials combustibles. En cas que per la configuració física de la instal·lació no 
sigui possible respectar aquesta distància, els locals que s’utilitzin per a emmagatzemar-hi llenya han de 
complir les condicions de seguretat enfront del foc que la normativa de protecció contra incendis estableix 
per a les zones de risc especial mitjà. 
 
Article 26  
Mesures de prevenció d’incendis i de seguretat en cas d’incendi 
26.1 Les instal·lacions juvenils han de complir les mesures de prevenció d’incendis i de seguretat en cas 
d’incendi que determina la normativa vigent per als edificis d’ús residencial públic. Cal complir, a més, els 
punts següents: 
a) A tots els edificis cal que hi hagi més d’una sortida per planta quan sigui previsible que l’ocupació de la 
planta, d’acord amb el seu aforament, pugui ser superior a 50 persones en un moment determinat. 
b) Les portes previstes per a l’evacuació de més de 50 persones han d’obrir-se en el sentit de l’evacuació. 
26.2 Les instal·lacions juvenils situades en terrenys forestals han de complir la normativa vigent relativa 
a la prevenció dels incendis forestals.  
26.3 S’ha d’exhibir al públic, en un indret adequat dels espais col·lectius de la instal·lació, el Protocol 
d’actuació en emergències o el Pla d’autoprotecció, si escau, i els telèfons d’emergència. Aquests 
documents s’han de posar a disposició dels equips dirigents dels grups amb persones menors de 18 anys 
que s’allotgen a la instal·lació, i se’ls n’ha de lliurar una còpia si la sol·liciten. 



 
Secció II 
Aspectes tècnics generals 
 
Article 27  
Condicions de les edificacions 
27.1 Les instal·lacions juvenils han de tenir garantida la solidesa i l’estabilitat dels elements constructius 
dels seus edificis per complir amb seguretat la seva funció, i s’han d’ajustar a les normes que siguin 
aplicables sobre estabilitat estructural i bona construcció i a les condicions mínimes d’habitabilitat que fixa 
aquest Decret. 
27.2 Totes les escales, replans, balcons, finestres i obertures de qualsevol mena que puguin suposar un perill 
de caiguda, han de tenir baranes o ampits, no escalables, amb un disseny que eviti riscos per a la seguretat 
dels usuaris d’acord amb la normativa sectorial aplicable. Si disposen de barrots, la seva separació no ha 
de ser superior a 12 cm. 
27.3 S’admeten reixes fixes a les finestres llevat dels casos en què, per la seva situació o característiques, 
puguin ser un factor de perill per als ocupants de la instal·lació juvenil. 
27.4. Les instal·lacions juvenils s’han de mantenir en correctes condicions higienicosanitàries. 
 
Article 28 
Distribució 
28.1 Les instal·lacions juvenils han de tenir, com a mínim, les dependències següents: dormitoris, 
menjador, blocs o nuclis sanitaris i una sala o estança destinada a les activitats pròpies de les persones 
que en són usuàries. 
28.2 Totes aquestes dependències han d’estar situades en habitacions diferents i no poden tenir altres usos 
que aquells a què estan destinades originàriament, sens perjudici del que estableixen els articles 47.3 i 47.4 
per als albergs de joventut. 
28.3 Les cases de colònies, les granges escola i les aules de natura amb una capacitat igual o superior a 
50 places han de disposar d’un o de diversos dormitoris que puguin fer la funció d’infermeria en cas que 
sigui necessari. 
28.4 Els blocs sanitaris i els dormitoris no poden ser lloc de pas habitual cap a altres dependències, llevat, 
si escau, dels nuclis sanitaris que hi pertanyen.  
28.5 Els espais interiors d’ús públic de les instal·lacions juvenils poden tenir un ús compartit amb una altra 
activitat que estigui localitzada a la mateixa finca, únicament en els supòsits següents: 
Amb una altra instal·lació juvenil o amb una residència d’estudiants. En aquest cas, cal atenir-se al que 
determina l’article 40 del present Reglament. 
Amb un equipament de caràcter cultural, veïnal o social. En aquest cas, els espais compartibles es limiten 
al menjador, les sales d’activitats, els nuclis sanitaris d’ús diürn, els espais de circulació i els espais 
exteriors, sempre que aquest fet no dificulti el funcionament normal de la instal·lació ni entri en contradicció 
amb les seves finalitats. 
28.6 Els espais d’ús privat, d’ús tècnic o de magatzem de les instal·lacions juvenils poden tenir un ús 
compartit amb una altra activitat que estigui localitzada a la mateixa finca, sempre que ambdues activitats 
siguin de la mateixa titularitat. 
 
Article 29 
Dormitoris. Aspectes generals 
29.1 Els dormitoris s’han de mantenir nets i en bones condicions higièniques.  
29.2 Els dormitoris no poden estar, en cap cas, situats en soterranis. S’admeten, però, si així ho permet 
el planejament urbanístic, els situats en semisoterranis, sempre que no hi hagi risc d’inundació, no es 
destinin a persones amb mobilitat reduïda, i es compleixin els requeriments de seguretat i benestar de les 
persones i els requisits mínims de ventilació i il·luminació que estableixen aquest Decret i la resta de 
normativa aplicable. 
29.3 Els dormitoris no es poden utilitzar per emmagatzemar el material de què disposi el grup per a la 
realització de les seves activitats, ni cap altre tipus de material l’ús del qual no sigui propi per a la 
pernoctació. 
29.4 Per optimitzar la gestió de la instal·lació i afavorir l’estalvi energètic, l’interior dels dormitoris pot estar 
compartimentat. Els dormitoris distribuïts així s’han de destinar a un únic grup, i cada compartiment que 
es pugui tancar amb porta cal que compleixi tots els requisits que el present Reglament estableix per als 
dormitoris. 



29.5 S’entén per superfície útil d’un dormitori la superfície de l’espai que correspon a alçàries lliures no 
inferiors a 1,90 m. 
29.6 Tots els dormitoris han d’estar clarament identificats. 
29.7 Les places dels dormitoris destinades específicament  i de forma permanent a l’allotjament del 
personal, en cas que n’hi hagi, no es poden oferir en el nombre total de places de la instal·lació. 
 
Article 30  
Dormitoris. Il·luminació natural i ventilació 
30.1 Els dormitoris han de disposar de llum natural i de ventilació directa a l’exterior que garanteixi la 
renovació correcta de l’aire.  
30.2 Sens perjudici d’allò que puguin establir les ordenances municipals o metropolitanes aplicables a la 
instal·lació juvenil, s’entén que un dormitori disposa de ventilació directa a l’exterior quan hi ha una o 
diverses finestres practicables que donen a un espai a l’aire lliure o a un pati o celobert ventilat 
adequadament, en el qual es pot inscriure un cercle de 3 m de diàmetre o en el qual la finestra es troba 
situada a una profunditat màxima de 3 metres des del seu coronament.  
30.3 La superfície mínima d’obertures a l’exterior per a il·luminació i ventilació ha de ser igual a la dotzena 
part de la superfície útil del dormitori. 
30.4 Les finestres han de disposar d’un sistema eficaç que garanteixi l’enfosquiment del dormitori durant 
les hores de descans. 
30.5 La distribució dels llits o de les lliteres dins de cada dormitori ha de permetre sempre l’obertura total 
de les portes i les finestres necessàries per a complir els preceptes d’aquest Decret. Cal adoptar les 
mesures adequades per a evitar els desplaçaments dels llits o de les lliteres que poguessin dificultar 
aquesta obertura. 
 
Article 31 
Dormitoris. Espais i equipament 
31.1 Cada persona usuària ha de disposar d’un espai individual per dormir, sigui una plaça de llit o de 
llitera, dotat, com a mínim, de matalàs amb funda, coixí i flassada, els quals han de trobar-se sempre en 
perfectes condicions higièniques. També ha de disposar d’un armari o un altre espai de dimensions 
suficients que permeti ordenar i dipositar els efectes personals. 
31.2 Cada persona usuària ha de disposar, dins del dormitori, d’un espai al seu abast destinat a dipositar-
hi els petits objectes d’ús més freqüent. 
31.3 No hi pot haver cap dormitori amb una superfície útil inferior a 5 m2. El cubicatge per persona no pot 
ser inferior a 5 m3 i la superfície útil mínima de sòl per llit o llitera és de 4 m2. 
31.4 L’alçària lliure dels dormitoris, mesurada sobre qualsevol punt de la superfície útil, ha de tenir, com 
a mínim, un valor mitjà de 2,25 m, en edificis preexistents, i de 2,50 m en edificis de nova construcció. 
Aquesta alçària s’ha de mesurar des del paviment fins a la part més baixa de l’embigat, si és el cas. 
31.5 En els dormitoris amb alçàries mitjanes d’entre 2,25 m i 2,50 m únicament s’accepta la col·locació 
de llits. Si les alçàries són iguals o superiors a 2,50 m, s’accepten lliteres. 
31.6 En el cas dels dormitoris amb sostres inclinats o situats en mansardes, s’hi accepta la col·locació de 
llits en punts amb alçàries compreses entre 1,90 m i 2,50 m, i de lliteres en punts amb alçàries compreses 
entre 2,25 m i 2,50 m, sempre que l’alçària mitjana del dormitori sigui com a mínim de 2,50 m, que l’alçària 
lliure a les capçaleres sigui de 2,25 m i 2,50 m respectivament, i que es compleixin les determinacions 
mínimes relatives al cubicatge per usuari i a la superfície per llit o llitera. 
31.7 Per tal de facilitar l’accés i garantir, a més, la separació higiènica necessària entre les persones 
durant les hores de dormir, a les cases de colònies, les granges escola i les aules de natura la distància 
entre els laterals longitudinals dels llits o les lliteres no pot ser inferior a 50 cm. En canvi, pel que fa als 
albergs de joventut, s’ha de complir el que disposa l’article 48 d’aquest Decret. 
Pel que fa als extrems dels llits o lliteres, s’admet que hi hagi contacte entre els peus, però no entre 
capçaleres ni entre capçaleres i peus, que han de mantenir la separació mínima de 50 cm.  
No obstant el que especifica aquest apartat, a totes les instal·lacions juvenils es permet prescindir de la 
separació mínima obligatòria entre lliteres en el cas que hi hagi elements separadors fixos, rígids i opacs, 
que garanteixin la higiene i la intimitat necessària de les persones sense comprometre una renovació de 
l’aire adequada. En aquest supòsit, cal deixar lliure per a l’accés a les places de llit o llitera un sector d’un 
dels seus laterals, d’una llargada mínima d’un metre, i mantenir davant d’aquest sector la separació 
mínima reglamentària amb els altres llits o lliteres. Igualment, es poden acceptar altres distribucions 
específiques sempre que estiguin assegurades la intimitat, la salubritat i la higiene abans esmentades. 
31.8 Les lliteres han de ser rígides, estables i segures, sense arestes vives, i han de disposar d’escala 
fixa o fixada per accedir al somier superior. Són obligatòries les baranes de protecció contra les caigudes 



a tots els costats del somier superior que no estiguin adossats de forma permanent a una paret o envà, i 
han de tenir un disseny i unes dimensions que dificultin que les persones usuàries les puguin travessar o 
franquejar involuntàriament. La pernoctació al llit superior de les lliteres dels infants amb una edat inferior 
als 6 anys només es permet si llur protecció contra les caigudes està especialment adaptada a les 
dimensions i el comportament dels infants de curta edat. S’entén que una llitera disposa d’aquesta 
protecció especial quan les baranes recorren tot el seu perímetre amb excepció del seu punt d’accés, 
tenen una alçada mínima de 16 cm a comptar des de la superfície superior del matalàs, la separació entre 
barrots o travessers no supera els 9 cm, els graons de l’escala estan separats 30 cm com a màxim i el 
punt d’accés sense barana té una amplada màxima de 40 cm i està situat en un dels laterals, en la part 
més propera al peu del matalàs.  
Les lliteres abatibles, en cas que n’hi hagi, no han de ser manipulables per les persones usuàries. En cap 
cas s’accepten lliteres de tres pisos. 
31.9 En els dormitoris amb alçàries superiors a 2,50 m són acceptables solucions constructives o de 
distribució específiques, sempre que es respectin les limitacions determinades pel que fa a la superfície 
útil, al cubicatge, a les condicions higièniques i a la prevenció de caigudes des dels nivells superiors. 
 
Article 32 
Elaboració i consum del menjar 
32.1 Quan una instal·lació juvenil ofereixi servei de manutenció, i el menjar per a les persones usuàries 
s’elabori en la mateixa instal·lació, la instal·lació ha de disposar d’una cuina. En el cas alternatiu que el 
menjar ofert no s’elabori en la instal·lació, hi ha d’haver els aparells i estris necessaris per a mantenir 
calents o refrigerats els aliments, o escalfar-los col·lectivament. 
32.2 Amb independència del fet que la instal·lació disposi d’un servei de manutenció o no, ha d’oferir als 
grups d’usuaris i usuàries, com a mínim, la possibilitat d’escalfar-se i conservar el propi menjar i de netejar 
els estris, ja sigui permetent l’accés a la cuina de la instal·lació de les persones del grup usuari que tingui 
la formació adequada, ja sigui oferint uns equipaments de tipus domèstic destinats als grups reduïts 
d’usuaris i usuàries, adequats per a aquest ús. Aquests equipaments poden estar situats en el menjador 
o en espais polivalents, i s’han de fer servir sota la responsabilitat de qui els utilitza.  
32.3 Les instal·lacions juvenils han de complir la normativa vigent sobre normes d’higiene per a 
l’elaboració, la distribució i el comerç de menjars preparats, sobre normes relatives a la manipulació 
d’aliments i sobre normes d’higiene relatives als productes alimentaris. 
 
Article 33  
Sala d’activitats 
33.1 Les instal·lacions juvenils han de disposar d’una o més dependències destinades a les activitats 
pròpies dels seus usuaris i usuàries. 
33.2 Cada una d’aquestes dependències ha de tenir garantida la ventilació adequada en funció de la seva 
capacitat. 
33.3 El paviment d’aquestes sales no ha de ser relliscós i ha de ser fàcil de netejar. 
 
Article 34 
Serveis sanitaris 
34.1 Les instal·lacions juvenils han de disposar de blocs o nuclis de serveis sanitaris, que cal mantenir 
nets i en les condicions higièniques adequades. 
34.2 Aquests blocs o nuclis sanitaris han de tenir una ventilació adequada. Els paviments i les parets no 
han de ser porosos i han de ser fàcils de netejar. 
34.3 Tenint en compte la totalitat dels blocs i nuclis sanitaris d’ús públic, la instal·lació juvenil ha de 
disposar, com a mínim, dels aparells següents: 
a) Un vàter per cada dotze persones o fracció. 
b) Un rentamans per cada deu persones o fracció. 
c) Una dutxa per cada dotze persones o fracció, on la zona de peus descalços ha de tenir el sòl antilliscant 
i fàcilment desinfectable. 
d) Aigua calenta, com a mínim, en un dels rentamans i en una de les dutxes de cadascun dels blocs o 
nuclis sanitaris. 
Les previsions d’aquest article s’han d’aplicar sens perjudici del que disposa l’article 49 per als albergs de 
joventut. 
34.4 Els blocs i nuclis sanitaris han de tenir un nombre adequat de miralls, de penja-robes i de prestatges 
per tal de disposar-hi els efectes personals de manera totalment higiènica. 



34.5 En cas que els blocs sanitaris disposin de dutxes de tipus col·lectiu, cal que a cada bloc sanitari hi 
hagi també, com a mínim, una dutxa de tipus individual. 
 
Article 35 
Instal·lacions per rentar i estendre la roba 
35.1 Les instal·lacions juvenils han de disposar de les instal·lacions necessàries per rentar i estendre la 
roba. 
35.2 En cas que la instal·lació juvenil ofereixi als seus usuaris i usuàries màquines de rentar i eixugar la 
roba, també ha de disposar, no obstant això, d’un indret adequat per penjar i eixugar les tovalloles d’ús 
més freqüent i, si escau, la roba de bany. 
 
Article 36  
Infermeria 
36.1 En cas que, d’acord amb l’article 28.3, la instal·lació juvenil hagi de disposar d’un o de diversos 
dormitoris que puguin fer la funció d’infermeria, la seva capacitat total ha de ser d’una plaça per cada 50 
places de la instal·lació, amb un mínim de dues. 
36.2 Els dormitoris que regula aquest article han d’estar identificats com a infermeria i han de disposar 
d’un rentamans i d’un vàter en un nucli sanitari independent de la resta de serveis higiènics de la 
instal·lació juvenil. 
36.3 Les places d’aquests dormitoris es poden oferir en el total de places de la instal·lació juvenil, i les 
poden ocupar qualssevol dels seus usuaris i usuàries, sempre que no hi hagi persones indisposades que 
les necessitin.  
 
Article 37 
Farmaciola 
Cal disposar d’una farmaciola de primeres cures, amb els materials suficients per poder atendre les 
incidències més freqüents. Aquesta farmaciola ha d’estar emplaçada en espais reservats al personal de 
la instal·lació juvenil, i ha d’estar tancada convenientment per impedir un accés eventual dels infants als 
materials sanitaris que conté. 
 
Article 38 
Accessibilitat 
38.1 Les instal·lacions juvenils han de complir la normativa vigent sobre supressió de barreres i 
accessibilitat per a persones amb discapacitat. 
38.2 S’ha de garantir especialment a les persones usuàries amb discapacitat l’accés a les normes de 
règim interior i a qualsevol informació necessària per a l’ús correcte de la instal·lació i dels seus serveis.  
 
Article 39 
Espais complementaris i piscina 
39.1 Les instal·lacions juvenils han de disposar d’un espai de terreny a l’aire lliure, convenientment 
delimitat, apte per realitzar-hi activitats pedagògiques i diverses com ara jocs, vetllades, esports i altres 
de similars. Estan alliberades d’aquesta exigència les instal·lacions que, per la seva ubicació en un nucli 
urbà, els sigui impossible disposar d’aquest espai de terreny. 
39.2 En cas que la instal·lació juvenil disposi d’instal·lacions i equipaments per a la pràctica d’esports i 
activitats d’aventura com són les tirolines, els rocòdroms, els ponts de mico i d’altres de semblants, cal 
que aquests equipaments tinguin garantida la seva seguretat i estabilitat d’acord amb la normativa que 
sigui aplicable, i que disposin d’un protocol d’utilització i manipulació a disposició dels usuaris i usuàries. 
La utilització d’aquests equipaments s’ha de dur a terme sempre sota la direcció o la supervisió de 
persones que disposin de la formació adequada. 
39.3 Les persones titulars de les instal·lacions juvenils poden oferir als seus usuaris la possibilitat 
d’efectuar acampades en els terrenys propis de la instal·lació. Aquests terrenys han de ser segurs enfront 
de possibles inundacions, esllavissades o incendis; han de ser adequats per a la pràctica de l’acampada, 
han d’estar situats a una distància no superior a 150 m de l’edifici, i es poden utilitzar sempre que es 
garanteixi que l’ús simultani dels serveis i els equipaments de la instal·lació no comporta l’incompliment 
dels estàndards mínims que estableix aquest Decret. 
39.4 Si la instal·lació juvenil disposa de piscina, la seva obertura ha de ser comunicada a l’Administració 
competent i ha de complir les condicions pròpies de les piscines d’ús públic, llevat de l’obligació de 
disposar de vestuaris i de farmaciola.  



39.5 Les piscines han d’estar tancades convenientment en tot el seu perímetre per tal d’evitar-hi l’accés 
fora del seu horari d’obertura. 
 
Article 40 
Serveis compartits amb altres instal·lacions juvenils 
40.1 En cas de proximitat entre dues o diverses instal·lacions juvenils regulades per aquest Decret que 
siguin de la mateixa titularitat, s’admet que alguns serveis i equipaments tinguin un ús compartit. S’hi 
inclouen la cuina, el menjador, els blocs sanitaris, la infermeria, les instal·lacions per rentar i estendre la 
roba, la piscina i altres equipaments exteriors. 
40.2 Per al càlcul o el dimensionament dels serveis i equipaments compartits, cal tenir en compte, en 
l’aplicació dels estàndards mínims que defineix aquest Decret, la suma de les capacitats de les 
instal·lacions juvenils que en fan ús. 
40.3 A l’efecte de complir aquest article, s’entén que dues instal·lacions juvenils són pròximes quan la 
distància que les separa no supera els 150 m o, en cas que els superi, quan s’ofereix a les persones 
usuàries els mitjans mecànics adequats per desplaçar-se d’una a l’altra. 
 
Capítol VI 
Requisits específics de caràcter tècnic 
 
Secció I 
Cases de colònies, granges escola i aules de natura 
 
Article 41 
Cases de colònies 
41.1 Les cases de colònies són instal·lacions que es destinen principalment a donar allotjament a grups 
d’infants o joves que participen en activitats educatives en el temps lliure, culturals i de lleure. 
Les cases de colònies ofereixen als seus usuaris espais multifuncionals i adequats per organitzar-hi 
activitats pedagògiques de tipus divers, sens perjudici de poder-los oferir també programes d’activitats 
específiques. 
41.2 Es poden inscriure al Registre com a cases de colònies les instal·lacions que compleixin els requisits 
que especifiquen els capítols IV i V d’aquest Decret. 
 
Article 42  
Granges escola 
42.1 Les granges escola són cases de colònies que ofereixen equipaments suficients i adequats per al 
treball didàctic amb infants i joves en tècniques agràries i ramaderes. Queden incloses en aquesta 
tipologia les anomenades escoles del camp i similars. 
No es consideren granges escola, als efectes d’aquest Decret, les aules d’entorn rural i altres instal·lacions 
similars que no ofereixen allotjament. 
42.2 Es poden inscriure al Registre com a granja escola les instal·lacions que, a més de complir els 
requisits exigibles a les cases de colònies, estiguin registrades com a nucli zoològic o com a explotació 
ramadera al departament competent en matèria d’agricultura, sempre que rebin un informe favorable 
d’aquest departament sobre la idoneïtat de la instal·lació per dur-hi a terme l’activitat de granja escola. 
42.3 Les granges escola, sens perjudici d’altres normatives que puguin ser aplicables, han de garantir: 
a) La separació suficient entre el lloc d’estabulació dels animals i el lloc de residència de les persones, a fi 
d’evitar les olors excessives i la presència d’insectes. 
b) El tancament del recinte dels animals i dels estables, per tal d’evitar que els usuaris i usuàries de la 
instal·lació juvenil puguin entrar-hi de manera indiscriminada. 
 
Article 43 
Aules de natura 
43.1 Les aules de natura són cases de colònies que ofereixen equipaments suficients i adequats per al 
treball didàctic amb infants i joves en el coneixement del medi natural i en l’educació ambiental. Queden 
incloses en aquesta tipologia les instal·lacions juvenils anomenades escoles del mar, escoles del cel, 
centres d’educació o d’interpretació ambiental i altres de similars. 
No es consideren aules de natura, als efectes d’aquest Decret, les instal·lacions que no ofereixen 
allotjament. 
43.2 Es poden inscriure al Registre com a aula de natura les instal·lacions que, a més de complir els 
requisits exigibles a les cases de colònies, rebin un informe favorable del departament competent en 



matèria de medi ambient sobre la idoneïtat dels espais i equipaments de la instal·lació destinats a dur-hi 
a terme l’activitat d’aula de natura i sobre la idoneïtat dels programes d’educació ambiental que s’hi preveu 
desenvolupar. 
43.3 Les aules de natura, sens perjudici d’altres normatives que els puguin ser aplicables, han de garantir 
l’existència de l’equipament suficient i adequat i dels recursos didàctics necessaris per a la seva funció. 
 
Secció II 
Albergs de joventut 
 
Article 44  
Definicions 
44.1 Els albergs de joventut són instal·lacions que es destinen a donar allotjament, com a lloc de pas, 
d’estada o de realització d’una activitat, a joves, individualment o col·lectivament, i també, amb les 
condicions que estableix l’article 14 d’aquest Decret, a famílies, adults i grups d’infants. 
44.2 Els albergs de joventut són instal·lacions amb una clara vocació de servei a les persones joves de 
tot el món, i són una eina de promoció del turisme juvenil en el seu vessant social i educatiu. 
44.3 Els albergs de joventut de nova legalització han de tenir més de 20 places d’allotjament. . 
 
Article 45 
Règim de funcionament 
45.1 Els albergs de joventut han de donar la possibilitat d’escollir lliurement el règim d’estada desitjat entre 
les opcions que s’ofereixen. No es permet establir-hi cap consum ni servei obligatori, a excepció de 
l’allotjament. 
45.2 La unitat bàsica d’allotjament comercialitzable als albergs de joventut és la plaça individual de llit o 
llitera. 
45.3 Ha d’estar present en tot moment, en el mateix alberg o molt a prop, una persona responsable que 
vetlli per la seguretat i la convivència dels i les alberguistes. Aquesta persona ha de ser en tot cas fàcilment 
localitzable en cas de conflicte o d’emergència. 
45.4 El registre de les persones que pernocten a l’alberg ha de contenir, a més de les seves dades 
personals, les seves dades d’allotjament: la data d’arribada i de sortida, el nom o el número del dormitori 
ocupat i la plaça de llit o llitera assignada. 
45.5 Entre les 24 h i les 7 h de l’endemà, les persones usuàries han de mantenir silenci dins dels dormitoris 
de la instal·lació i el seu entorn immediat. Aquest àmbit i aquest interval de silenci poden ampliar-se si així 
ho especifiquen les normes de règim intern de l’alberg. 
45.6 S’ha d’exhibir al públic, en un indret adequat dels espais col·lectius de l’alberg, un cartell informatiu 
que ha de contenir, com a mínim, les informacions següents: que hi ha d’haver silenci durant les hores de 
descans nocturn, que no es pot fumar dins de la instal·lació i que les persones usuàries tenen a la seva 
disposició la informació sobre els preus i serveis oferts, la normativa interna de l’alberg, el protocol 
d’actuació en emergències i els fulls oficials de reclamació. La direcció general competent en matèria de 
joventut ha de lliurar un model genèric d’aquest cartell informatiu a les persones interessades que ho 
sol·licitin. 
45.7 Es permet en els albergs de joventut la venda i el consum de baix risc, en els espais comuns de la 
instal·lació, de begudes alcohòliques de graduació inferior als 16 graus a les persones majors d’edat. No 
hi està permesa l’organització o oferta d’esdeveniments o promocions que afavoreixin el seu consum no 
responsable. 
 
Article 46  
Espais i equipaments específics 
46.1 Els albergs de joventut han de disposar dels espais específics següents: 
a) Un espai destinat a la recepció i informació a les persones usuàries, amb un horari d’atenció al públic 
adequat a les seves necessitats i en tot cas d’una durada acumulada no inferior a 7 hores diàries, que ha 
d’estar visiblement indicat. En l’espai de recepció s’ha d’oferir informació sobre l’entorn de l’alberg i els 
mitjans de transport disponibles. 
b) Un o diversos espais d’ús comú que, per les seves característiques i mobiliari, facilitin la relació humana 
entre les persones que s’allotgen a l’alberg. 
c) Un espai per a ús dels usuaris i usuàries dotat de l’utillatge i dels equipaments necessaris per preparar, 
cuinar i conservar els aliments, i per rentar els estris de cuina. Aquesta cuina d’alberguistes pot compartir 
l’espai amb el menjador o un espai polivalent, ha d’estar dotada d’un sistema adequat d’extracció de fums 
i s’ha de fer servir sota la responsabilitat de qui la utilitza.  



46.2 Els albergs de joventut han d’oferir a les persones que s’hi allotgen la possibilitat de guardar els seus 
objectes valuosos en un lloc segur. 
46.3 Els albergs de joventut han de disposar de seients elevadors per als infants de curta edat. 
 
Article 47  
Sales i espais d’ús comú 
47.1 La superfície útil mínima del conjunt de les sales d’ús comú de la instal·lació juvenil, comptant-hi 
únicament menjadors, sales d’estar, sales taller i equivalents, ha de ser la següent: 
Albergs fins a 100 places: 1 m2 per plaça d’allotjament, amb un mínim de 30 m2. 
Albergs de 101 a 250 places: 100 m2, més 0,70 m2 per cada plaça que superi les 100 places d’allotjament. 
Albergs de més de 250 places: 205 m2, més 0,50 m2 per cada plaça que superi les 250 places 
d’allotjament. 
47.2 No obstant el que especifica el paràgraf anterior, en albergs amb una capacitat superior a 100 places 
s’admet que un percentatge d’aquesta superfície d’ús comú estigui situada en terrasses exteriors, en la 
proporció següent: 
Albergs de 101 a 250 places: un màxim d’un 15 % de la superfície. 
Albergs de més de 250 places: un màxim d’un 25 % de la superfície. 
Aquestes superfícies en terrasses exteriors han d’estar protegides degudament contra la pluja.  
47.3 En albergs amb una capacitat igual o inferior a 30 places, s’admet que un únic espai d’ús comú faci 
també funcions de menjador, sempre que s’estableixin horaris diferenciats per a cada ús i que es compleixi 
la superfície útil mínima que determina aquest article. 
47.4 En albergs amb una capacitat superior a 30 places, s’admet que el menjador i un espai d’ús comú 
comparteixin una mateixa estança, sempre que la seva superfície total sigui igual o superior a 20 m2 i que 
els espais destinats a cada ús estiguin clarament diferenciats i separats entre ells mitjançant elements de 
disseny interior o mobiliari. 
 
Article 48  
Dormitoris 
48.1 Als dormitoris dels albergs de joventut, la distància entre els laterals longitudinals dels llits o les 
lliteres no pot ser inferior a 75 cm, sens perjudici de poder-hi aplicar les opcions que preveu l’article 31. 
48.2 Per tal d’evitar confusions o conflictes entre persones usuàries, totes les places de llit o llitera han 
d’estar inequívocament identificades. 
 
Article 49  
Blocs i nuclis sanitaris 
49.1 Els blocs sanitaris col·lectius de la zona de dormitoris, en cas que n’hi hagi, han d’estar separats en 
funció del sexe de les persones que els han d’utilitzar. 
49.2 En cas que els dormitoris disposin de blocs o nuclis sanitaris propis que tinguin l’accés només a 
través de cadascun d’aquests, i, per tant, d’ús reservat als seus ocupants, cal que l’alberg disposi, com a 
mínim, d’un nucli sanitari d’ús general al qual es pugui accedir des dels espais comuns de la instal·lació. 
Cal garantir en tot cas a tota la instal·lació el compliment de la ràtio d’aparells sanitaris que ha de tenir a 
disposició cada persona allotjada, amb independència del dormitori que aquesta persona ocupi, i la 
proporció de nuclis sanitaris accessibles d’acord amb la normativa d’accessibilitat aplicable. 
49.3 Tenint en compte la totalitat dels blocs i nuclis sanitaris d’ús públic de la instal·lació, els albergs han 
de disposar d’un rentamans per cada sis persones o fracció i d’una dutxa per cada deu persones o fracció.  
49.4 Tots els rentamans dels blocs o nuclis sanitaris de la zona de dormitoris i totes les dutxes han de 
disposar d’aigua calenta. 
49.5 Els blocs o els nuclis sanitaris destinats a les dones han de disposar de contenidors higiènics. 
 
Article 50  
Compatibilitat d’usos 
50.1 La inscripció d’una instal·lació com a alberg de joventut és compatible amb el seu ús, durant el curs 
escolar i de forma total o parcial, com a residència d’estudiants, sempre que aquest fet estigui especificat 
degudament, amb el detall de les places i períodes afectats, en el formulari de comunicació prèvia a la 
seva posada en funcionament. 
50.2 S’admet la utilització dels espais d’ús comú dels albergs de joventut per fer-hi exposicions, actes 
culturals o socials i celebrar altres esdeveniments oberts al públic, i per establir-hi punts d’informació 
turística, sempre que els esdeveniments o equipaments no entrin en contradicció amb els preceptes 
d’aquest Decret, que no dificultin el normal funcionament de la instal·lació juvenil i que s’atenguin a les 



limitacions que les normes vigents imposen pel que fa a llicències, equipaments, controls, aforament i 
altres requisits aplicables. 
 
Article 51 
Informe sanitari 
Les persones titulars dels albergs situats en nuclis urbans, que no ofereixin serveis de restauració 
col·lectiva, que s’abastin d’aigua procedent directament de la xarxa pública d’abastament i que no disposin 
de dipòsits de reserva d’aigua per al consum humà, poden aportar, en substitució de l’informe o l’acta 
d’inspecció sanitària que esmenta l’article 18.2 d’aquest Decret, una manifestació, sota la seva 
responsabilitat i per escrit, del compliment correcte de les condicions d’higiene de la instal·lació i de 
qualitat de l’aigua de consum, d’acord amb la normativa vigent. 
 
Capítol VII 
Inspecció i sanció 
 
Article 52 
Subjecció a inspecció periòdica 
52.1 El departament competent en matèria de joventut ha d’aprovar anualment plans d’inspecció i control 
de les instal·lacions juvenils subjectes a aquest Decret per afrontar les tasques de control posteriors a la 
presentació de la comunicació prèvia a l’inici de l’activitat, d’acord amb el que preveu la Llei 16/2015, del 
21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, o la norma que la substitueixi.  
52.2 Els plans d’inspecció són aplicables a tot el territori català, els ha d’elaborar l’organisme competent 
en matèria de joventut amb la participació de les administracions que exerceixen les competències 
d’inspecció i control de les instal·lacions juvenils, s’han de sotmetre a la consideració del sector afectat a 
través del Consell Assessor de la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils i són de compliment obligatori.  
52.3 Amb l’objectiu de verificar que les instal·lacions juvenils s’ajusten a les dades que conté el formulari 
de comunicació prèvia i els documents que s’hi adjunten, els plans d’inspecció han d’incloure com a mínim 
les inspeccions següents: 
a) Inspecció inicial, que han de dur a terme els serveis d’inspecció de l’Administració competent en el 
termini màxim de dos mesos a comptar de la data de presentació de la comunicació prèvia davant l’òrgan 
competent. 
b) Inspeccions periòdiques posteriors, que han de dur a terme els serveis d’inspecció de l’Administració 
competent amb la periodicitat especificada en els plans d’inspecció, sens perjudici del que estableix 
l’apartat 4. S’ha d’informar el programa electrònic del Registre sobre el resultat de la inspecció, i les 
resolucions que s’adoptin en conseqüència s’han de notificar, en el termini màxim d’un mes, al 
departament competent en matèria de joventut perquè siguin inscrites, si escau, al Registre. 
52.4 Les inspeccions periòdiques que estableix l’apartat 52.3.b) del present article s’han d’efectuar amb 
una periodicitat de quatre anys en cas que la inspecció periòdica immediatament anterior hagi resultat 
correcta, i no hagi concorregut cap incidència rellevant a la instal·lació durant l’interval entre inspecció i 
inspecció. 
52.5 La facultat d’inspecció que indiquen els apartats anteriors s’entén sens perjudici de les facultats 
d’inspecció i control que pertanyen a altres departaments de la Generalitat i altres organismes públics 
competents, atesa la normativa sectorial i els plans de control que siguin d’aplicació i que, en tot cas, 
s’exerciran coordinadament amb els plans d’inspecció del departament competent en matèria de joventut.  
 
Article 53 
Incoació del procediment d’inspecció 
53.1 Els procediments d’inspecció poden iniciar-se: 
a) Per denúncia o queixa presentada contra la persona titular d’una instal·lació juvenil. 
b) A petició de la persona titular de la instal·lació juvenil. 
c) Quan el personal de l’administració que exerceix la funció inspectora observi qualsevol incompliment 
flagrant de la normativa aplicable. 
d) Per ordre motivada d’un superior jeràrquic de la persona inspectora o del departament competent en 
matèria de joventut. 
e) D’ofici per l’Administració pública competent, d’acord amb el que preveu l’article 52.3 d’aquest Decret. 
53.2 La incoació i la finalització dels procediments d’inspecció iniciats d’ofici s’ha de dur a terme mitjançant 
els actes administratius corresponents, que també cal emetre per efectuar requeriments o advertiments. 
53.3 Els procediments d’inspecció tenen una durada màxima d’un any. 



 
Article 54  
Drets i obligacions de la persona o entitat titular de la instal·lació juvenil en un procediment d’inspecció 
54.1 La persona o entitat titular d’una instal·lació juvenil o qui la representi resta obligada a: 
a) Sotmetre la instal·lació als controls que preveu aquest Decret. 
b) Facilitar l’accés del personal d’inspecció a tots els espais i dependències de la instal·lació.  
c) Permetre al personal d’inspecció la presa de mostres suficients, el muntatge dels instruments necessaris 
per fer mesuraments o proves i l’ús dels instruments que s’utilitzin a la instal·lació amb fins d’autocontrol, 
si escau. 
d) Posar a disposició del personal d’inspecció la informació, la documentació i els elements que siguin 
necessaris per dur a terme l’actuació de control, i posar a disposició la documentació que es va declarar 
en el moment de presentar la comunicació prèvia a la posada en funcionament, si és requerida per fer-ho. 
e) Esmentar el número de Registre en qualsevol tipus d’escrit que presenti davant l’Administració. 
54.2 La persona o entitat titular de la instal·lació o qui la representi té els drets següents: 
a) Rebre notificació de la incoació dels procediments d’inspecció iniciats d’ofici en compliment d’allò que 
especifica l’article 52, i de la data i hora en què es preveu dur a terme el control. 
b) Conèixer la identitat de la persona que efectua la inspecció. 
c) Ser present a totes les actuacions i firmar-ne l’acta. Juntament amb la seva signatura, pot fer-hi constar 
les manifestacions que cregui oportunes i rebre’n una còpia. 
d) Rebre advertiment de les apreciacions de risc o d’incompliment formal que s’hagin pogut detectar en 
el moment de fer el control. 
 
Article 55 
Exercici de la funció inspectora 
55.1 El personal d’inspecció té, en l’exercici de les seves funcions, el caràcter d’agent de l’autoritat, en els 
termes i amb les conseqüències que estableix la legislació general de procediment administratiu. 
55.2 El personal que efectua les inspeccions ha de ser personal de l’Administració designat 
específicament per exercir aquesta funció per l’òrgan responsable de l’Administració competent, i ha de 
tenir els coneixements tècnics i les competències facultatives que es requereixen per a la tasca inspectora.  
55.3 El personal d’inspecció pot anar acompanyat en l’exercici de les seves funcions de personal 
col·laborador, empleat de l’Administració, que tingui capacitats adequades per efectuar tasques de suport.  
55.4 Corresponen al personal d’inspecció les facultats següents: 
a) Accedir a tots els espais i dependències de la instal·lació juvenil i requerir el lliurament de la informació 
que consideri necessària per al compliment de les seves funcions. 
b) Requerir motivadament la compareixença de les persones interessades, d’acord amb la normativa 
reguladora del procediment administratiu. 
c) Documentar les seves actuacions mitjançant les actes d’inspecció, els informes, les diligències i les 
notificacions corresponents. 
d) Sol·licitar la col·laboració de les forces i cossos de seguretat i la cooperació de funcionaris i autoritats 
d’altres administracions públiques, si escau.  
55.5 Les inspeccions s’han de fer en presència de la persona titular, dels seus representants o del 
personal al seu servei que la persona titular designi. No obstant això, en cas que no es pugui comptar 
amb la presència d’alguna de les persones descrites malgrat haver-la requerit, es permet, un cop 
transcorreguts 30 minuts des d’aquest requeriment de presència, dur a terme les tasques inspectores en 
presència d’una altra persona que sigui responsable de la instal·lació en aquell moment. 
55.6 En el supòsit d’inspecció d’ofici efectuada d’acord amb l’article 52.3, cal verificar els aspectes 
següents: 
a) L’adequació de les característiques, les condicions i la capacitat de la instal·lació a la comunicació 
prèvia i als documents que s’hi van adjuntar, o, si escau, a l’autorització de funcionament, i a les 
modificacions comunicades posteriorment. 
b) L’existència i la correcció de la documentació que ha d’estar a disposició de les persones usuàries i la 
que ha d’estar a disposició del personal inspector, d’acord amb l’article 18 d’aquest Decret.  
c) El compliment en tot l’àmbit de la instal·lació dels preceptes que conté aquest Decret. 
Les instal·lacions, els serveis i els equipaments que estan regulats per la seva normativa específica i puguin 
ser sotmesos a inspeccions periòdiques pels organismes competents no han de ser objecte d’inspecció per 
l’Administració competent en matèria de joventut. En cas que en la visita d’inspecció s’observés un 
incompliment greu d’aquella normativa, que pugui representar un perill per a les persones o els béns, 
l’Administració inspectora ho ha de posar en coneixement de manera immediata a l’organisme públic 



competent perquè prengui les mesures oportunes, i ha de comunicar aquest fet a la persona titular i a la 
direcció general competent en matèria de joventut. 
55.7 Un cop finalitzada la inspecció, el personal d’inspecció ha d’aixecar una acta amb, com a mínim, el 
contingut següent: 
a) Identificació de la instal·lació objecte de la inspecció i de la seva persona titular. 
b) Referència a l’acte administratiu d’inscripció inicial al Registre o a l’acte administratiu d’autorització de 
funcionament, si escau. 
c) Identificació de l’últim control dut a terme, si escau. 
d) Identificació del dia i l’hora de realització de les actuacions de control, de les persones que l’efectuen i 
de les que assisteixen en representació de la persona titular. 
e) Descripció de totes les actuacions de control efectuades. 
f) Descripció de les modificacions que, si escau, s’hagin observat en la instal·lació respecte del que es va 
consignar en el formulari de comunicació prèvia i als documents que s’hi van adjuntar, o del que es va 
documentar en l’últim control fet. 
g) Descripció de les mancances documentals i dels incompliments d’aquest Decret que, si escau, s’hagin 
observat en la instal·lació. 
h) Incidències que, si escau, s’hagin produït durant l’actuació de control. 
i) Hora de finalització de l’actuació i signatura de les persones interessades. 
55.8 Un cop aixecada l’acta d’inspecció, en el mateix moment el personal d’inspecció n’ha de lliurar una 
còpia a la persona titular o a qui la representi, i en els deu dies següents n’ha de trametre l’original i un 
informe que inclogui els resultats de l’actuació i les propostes d’acció que se’n derivin a l’òrgan superior 
que sigui competent per exercir, quan correspongui, les competències sancionadores. Si escau, ha de 
comunicar la necessitat d’adoptar mesures provisionals en atenció als riscos imminents que hagi constatat 
i proposar que els fets que es puguin considerar constitutius de falta o infracció penal es comuniquin a la 
jurisdicció competent. L’acta i l’informe de la inspecció s’han de notificar al departament competent en 
matèria de joventut mitjançant el programa electrònic del Registre.  
 
Article 56 
Efectes i conseqüències de les inspeccions 
56.1 Si l’acta d’inspecció acredita irregularitats, omissions, inexactituds o falsedats de caràcter no 
essencial en les dades que conté el formulari de comunicació prèvia o els documents que s’hi van 
adjuntar, absències o irregularitats de la documentació preceptiva, o presumptes infraccions de 
l’ordenament jurídic vigent, l’òrgan competent en matèria de joventut, en el termini de dos mesos a 
comptar de la recepció de l’acta, ha de requerir la persona o l’entitat titular perquè aporti la documentació 
correcta, esmeni les mancances o faci les modificacions necessàries a fi d’adequar la instal·lació a la 
comunicació prèvia i als documents que s’hi van adjuntar, si escau, o a la normativa vigent, i ha de donar-
li un termini de tres mesos per fer-ho. A l’escrit de requeriment s’ha d’advertir la persona o entitat titular 
del següent: 
a) Que, si no atén el requeriment dins el termini atorgat, s’iniciarà el procediment sancionador 
corresponent.  
b) En el supòsit que els incompliments acreditats per la inspecció comportin risc per a la seguretat de les 
persones o béns o per a la convivència ciutadana, se li ha de comunicar l’adopció de mesures provisionals, 
d’acord amb el que preveu l’article 57 d’aquest Decret. 
56.2 En el supòsit que en l’acta de la inspecció inicial o d’una altra de posterior s’acreditin inexactituds, 
omissions o falsedats de caràcter essencial en les dades consignades en el formulari de comunicació 
prèvia o en els documents que s’hi van adjuntar, la seva absència, o presumptes infraccions greus o molt 
greus de l’ordenament jurídic vigent, l’òrgan competent en matèria de joventut, d’acord amb la normativa 
del procediment administratiu comú, ha de resoldre deixar sense efectes la comunicació prèvia, i ordenar 
el tancament o la suspensió de l’activitat de la instal·lació, si escau. Excepte en els supòsits en què hi 
hagi un risc greu, de manera concreta i manifesta, per a la seguretat de les persones i els béns, o s’afecti 
greument la convivència ciutadana, la resolució només es pot adoptar si, després d’advertir la persona o 
entitat titular i d’haver-li donat un termini màxim d’un mes per regularitzar la situació i l’oportunitat de 
presentar al·legacions, aquesta no ho hagi fet.  
Aquestes mesures no tenen caràcter sancionador i es mantenen mentre la persona o entitat titular no 
regularitzi la situació de la instal·lació. 
56.3 Sens perjudici de les facultats que preveuen els apartats anteriors, l’òrgan competent en matèria de 
joventut pot acordar l’adopció de mesures provisionals i la incoació del procediment sancionador 
corresponent d’acord amb el que preveuen els articles 57 i 58 d’aquest Decret. 



56.4 Si dins els tres mesos següents a la data de l’acta d’inspecció l’òrgan competent no ha notificat cap 
resolució a la persona o entitat titular, s’entén que el resultat de la inspecció li és favorable. 
56.5 En el supòsit que la titularitat comuniqui i acrediti haver esmenat les mancances assenyalades en el 
requeriment dins el termini donat, aquest fet pot comportar l’arxivament de les actuacions, o bé l’atenuació 
en la qualificació de les infraccions o en la modalitat, la quantificació o la intensitat de les sancions. 
 
Article 57 
Mesures provisionals 
57.1 Un cop iniciat un procediment d’inspecció i en el supòsit que s’acrediti un risc greu, de manera 
concreta i manifesta, per a la seguretat de les persones i els béns, o s’afecti greument la convivència 
ciutadana, l’òrgan competent en matèria de joventut pot adoptar, mitjançant resolució motivada, les 
mesures provisionals següents: 
a) La suspensió immediata de l’activitat i el precinte de la instal·lació. 
b) El desallotjament de la instal·lació juvenil. 
57.2 En el supòsit que s’hi acrediti un risc, de manera concreta i manifesta, per a la seguretat de les 
persones, l’òrgan competent en matèria de joventut pot adoptar, mitjançant resolució motivada, la mesura 
provisional de suspensió total o parcial de l’activitat de la instal·lació juvenil. 
 
Article 58 
Règim sancionador 
58.1 El règim sancionador aplicable a les instal·lacions juvenils és el que preveu el capítol III de la Llei 
38/1991, de 30 de desembre. 
58.2 El procediment sancionador aplicable a les instal·lacions juvenils és el que preveu la normativa de 
règim jurídic i procediment de les administracions públiques. 
58.3 Un cop iniciat un procediment sancionador per faltes greus o molt greus, l’òrgan competent per 
resoldre’l pot acordar l’adopció de les mesures provisionals que preveu l’article 57 d’aquest Decret. 
 
Capítol VIII 
Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils 
 
Article 59 
Definició i composició  
59.1 La Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils (en endavant, XCIJ) està constituïda pel conjunt 
d’instal·lacions juvenils de Catalunya. 
59.2 Formen part de la XCIJ les instal·lacions que regula aquest Decret, un cop s’han inscrit al Registre. 
Igualment s’hi integren els campaments juvenils inscrits al Registre d’acord amb el Decret 203/2013, de 
30 de juliol, d’aprovació del Reglament de campaments juvenils. 
59.3 La XCIJ no gaudeix de personalitat jurídica pròpia. 
 
Article 60 
Representació i gestió 
60.1 La direcció general competent en matèria de joventut té la representació de la XCIJ en tots els àmbits, 
i és l’ens responsable de la seva gestió. 
60.2 La representació de la XCIJ inclou: 
La coordinació de les actuacions institucionals que tinguin com a destinatàries les instal·lacions juvenils de 
Catalunya. 
La representació del conjunt de les instal·lacions juvenils de Catalunya en tots els àmbits, inclosos els 
àmbits interregional i internacional. 
60.3 La gestió de la XCIJ inclou: 
La difusió d’informació sobre les instal·lacions juvenils de Catalunya inscrites al Registre per qualsevol 
mitjà gràfic, electrònic o audiovisual. 
La promoció de la utilització de les instal·lacions juvenils, dirigida a les persones i entitats a qui estan 
destinades. 
La promoció de la millora constant de les instal·lacions juvenils existents i dels serveis que ofereixen als 
seus usuaris i usuàries. 
L’estudi i l’avaluació de l’oferta i la demanda, de les necessitats i la satisfacció de les persones i els grups 
usuaris, dels nivells de qualitat existents, de l’accessibilitat de les instal·lacions per a persones amb 
discapacitat i de qualsevol altre aspecte que pugui resultar oportú. 



L’assessorament a les persones i entitats titulars o gestores de les instal·lacions juvenils sobre qualsevol 
aspecte relatiu a la XCIJ. 
La promoció de la formació dels titulars o gestors de les instal·lacions juvenils en matèria de prevenció de 
riscos i en matèria d’actuació en situacions d’assetjament de qualsevol mena, comportaments violents i 
emergències. 
La promoció de la utilització pública de la imatge de la XCIJ en les instal·lacions i en els mitjans de difusió 
dels seus membres. 
60.4 La direcció general competent en matèria de joventut pot delegar totalment o parcialment la gestió 
de la XCIJ en qualsevol organisme de la Generalitat de Catalunya que disposi de la capacitat tècnica 
adequada. 
 
Article 61 
Funcions 
61.1 Són funcions de la XCIJ divulgar informació en l’àmbit nacional i internacional sobre les instal·lacions 
juvenils existents a Catalunya, promoure’n l’ús i la millora constant, oferir-los serveis diversos, estudiar-
ne l’evolució, establir eines d’avaluació, coordinar les actuacions institucionals que en el seu àmbit es 
duguin a terme i representar-les davant dels organismes d’àmbit territorial superior, entre altres. 
61.2 També és funció de la XCIJ establir, d’acord amb l’article 64 d’aquest Decret, una classificació de les 
instal·lacions juvenils que la integren, dins de les tipologies respectives, en categories, d’acord amb criteris 
de qualitat, confort i serveis oferts als usuaris i usuàries. 
61.3 La XCIJ ha de promoure la participació i l’intercanvi d’informació i d’experiències entre les 
administracions i els sectors socials i econòmics implicats. Amb aquesta finalitat es crea el Consell 
Assessor de la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils, que desplega l’article 66 d’aquest Decret. 
 
Article 62 
Logotip 
62.1 Correspon a la direcció general competent en matèria de joventut definir el logotip identificatiu de la 
XCIJ. 
62.2 El logotip s’ha d’emprar en la senyalització i en la identificació de les instal·lacions juvenils que la 
integren, d’acord amb el que especifica l’article 63 d’aquest Decret.  
62.3 Les instal·lacions juvenils de la XCIJ poden utilitzar el logotip d’aquesta Xarxa en la seva publicitat i 
en tota la documentació de difusió que produeixin per qualsevol mitjà. 
 
Article 63 
Placa identificativa de les instal·lacions 
63.1 Les instal·lacions juvenils que formen part de la XCIJ han d’exhibir de forma visible, a l’exterior de 
l’edifici i al costat de l’entrada principal d’accés, una placa identificativa. Aquesta placa ha d’incloure el 
logotip a què es refereix l’article anterior, el nom de la instal·lació, el seu número de registre, la menció 
“casa de colònies”, “alberg de joventut”, “granja escola” o “aula de natura”, segons correspongui, i la 
identificació institucional de la Generalitat, segons el model oficial que hagi establert la direcció general 
competent en matèria de joventut, la qual n’ha de lliurar un exemplar al titular de la instal·lació un cop 
l’hagi inscrita al Registre. 
63.2 El logotip distintiu de la XCIJ és compatible amb els senyals identificatius de l’entitat titular de la 
instal·lació juvenil sempre que estiguin situats en suports diferenciats. 
 
Article 64 
Classificació de les instal·lacions 
64.1 Per tal d’homogeneïtzar l’oferta i facilitar l’elecció a les persones i grups d’usuaris, les instal·lacions 
juvenils de la XCIJ es classifiquen en categories, dins de les seves tipologies respectives, d’acord amb el 
nivell de confort i els serveis que ofereixen. 
64.2 Les categories que s’estableixen, els símbols que les identifiquen i les prestacions exigibles per 
obtenir-les s’han de desplegar mitjançant ordre del departament competent en matèria de joventut. 
Aquests requisits han d’incloure, per a cada tipus d’instal·lació i categoria, unes condicions obligatòries i 
unes altres d’opcionals.  
64.3 Les persones o entitats titulars de les instal·lacions juvenils han de comunicar, mitjançant el formulari 
normalitzat de comunicació prèvia a la posada en funcionament, la categoria a què pertany la seva 
instal·lació, d’acord amb les prestacions que ofereix. La categoria comunicada té caràcter provisional fins al 
seu reconeixement. 



64.4 La direcció general competent en matèria de joventut ha de verificar el compliment dels requisits 
exigibles, reconèixer la categoria que correspon a cada instal·lació juvenil i notificar el reconeixement a 
l’entitat o titular en el termini de tres mesos a comptar de la data de la comunicació. 
64.5 La classificació reconeguda es manté mentre es compleixin els requisits exigits per gaudir-ne, i es 
pot modificar d’ofici o a iniciativa del titular de la instal·lació, mitjançant la presentació d’una nova 
comunicació. 
64.6 La categoria de les instal·lacions juvenils ha d’aparèixer en tota la documentació de difusió i publicitat 
que es produeixi. 
 
Article 65 
Inscripcions a organitzacions interregionals i internacionals 
65.1 Per al reconeixement i la inscripció d’un alberg de joventut a la Federació International d’Albergs de 
Joventut (IYHF), a la Federació Europea d’Associacions d’Albergs de Joventut (EUFED) o a una altra 
organització similar, i el reconeixement i la inscripció de qualsevol instal·lació juvenil a una organització 
interregional o internacional d’aquestes característiques, és requisit únic de l’Administració catalana que 
l’alberg o la instal·lació prèviament formi part de la XCIJ.  
65.2 Als efectes del que preveu l’apartat anterior, s’han de signar els convenis corresponents amb les 
organitzacions interessades.  
 
Article 66 
Consell Assessor de la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils 
66.1 Es crea el Consell Assessor de la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils, que resta adscrit a la 
direcció general competent en matèria de joventut, la qual prestarà el suport necessari pel correcte 
desenvolupament de les seves funcions i activitats. 
66.2 El Consell Assessor de la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils és l’òrgan de participació de les 
entitats titulars, gestores i d’usuaris de les instal·lacions juvenils, i d’interlocució amb les administracions 
públiques competents en la matèria.  
66.3 La pertinença al Consell Assessor de la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils no generarà cap 
dret d’assistència o compensació econòmica.  
66.4 Són funcions del Consell Assessor:  
a) Actuar com a espai de diàleg entre tots els sectors implicats en les instal·lacions juvenils de Catalunya. 
b) Assessorar la direcció general competent en matèria de joventut en el desenvolupament i la gestió de 
la XCIJ. 
c) Compartir informació sobre els estudis, desplegaments normatius o de qualsevol altra mena que es 
produeixin en l’àmbit de les instal·lacions juvenils.  
d) Emetre informes a petició de la direcció general competent en matèria de joventut, d’algun dels seus 
membres o de qualsevol persona o organisme amb interès legítim en la XCIJ. 
e) Vetllar per la imparcialitat necessària de les accions i decisions de l’ens gestor de la XCIJ, i perquè 
repercuteixin favorablement en el conjunt dels seus membres i dels usuaris. 
f) Ser un espai d’interlocució dels diferents agents i usuaris del sector amb les administracions públiques.  
g) Qualsevol altra funció consultiva relacionada amb les instal·lacions juvenils que el mateix Consell 
acordi. 
66.5 El Consell Assessor de la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils es compon d’un mínim de 14 
membres i un màxim de 21. La distribució dels seus membres i el seu règim de funcionament s’han de 
fixar mitjançant ordre del departament competent en matèria de joventut. 
66.6 La Presidència del Consell recau en la persona titular de la direcció general competent en matèria 
de joventut, o la persona en qui aquesta delegui, i la Secretaria l’ocupa una persona adscrita a la unitat 
directiva esmentada designada per la presidència del Consell , sense que aquest fet impliqui la creació o 
ocupació de cap nou lloc de treball específic a aquests efectes. 
66.7 El Consell Assessor té caràcter consultiu i es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop a l’any. 
 
Capítol IX 
Registre d’Instal·lacions Juvenils 
 
Article 67 
Objecte i àmbit d’aplicació 
67.1 Aquest capítol té per objecte regular el Registre d’Instal·lacions Juvenils (en endavant, el Registre). 
67.2 Resten sotmeses a les disposicions d’aquest capítol les instal·lacions que preveu l’article 2 de la Llei 
38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves. 



 
Article 68 
Adscripció i naturalesa del Registre  
68.1 El Registre està adscrit al departament competent en matèria de joventut i la seva gestió correspon 
a l’òrgan competent en matèria d’instal·lacions juvenils.  
68.2 El Registre és públic.  
 
Article 69 
Finalitats del Registre  
69.1 El Registre té com a finalitat principal la inscripció de les dades que conté el formulari de comunicació 
prèvia a l’inici de l’activitat i les comunicacions de modificació de dades registrals, de suspensió, de reinici 
o de cessament de l’activitat presentades per les persones o entitats titulars de les instal·lacions juvenils, 
d’acord amb el procediment que estableix l’article 71. 
69.2 També té com a finalitat posar a disposició de les administracions públiques competents la informació 
descriptiva i nominal de les instal·lacions juvenils de Catalunya, la seva titularitat, les incidències i els 
canvis que les afectin, així com les decisions administratives del departament competent en matèria de 
joventut, del Consell General d’Aran, i de les administracions locals que han assumit l’exercici de les 
competències en relació amb el compliment dels drets i els deures que les afecten legalment. 
69.3 El Registre ha de servir per mantenir actualitzada i ordenada la informació global que conté sobre el 
sector de les instal·lacions juvenils, i garantir-ne la difusió al conjunt de la societat. 
 
Article 70 
Objecte d’inscripció 
70.1 En el Registre s’inscriuen, com a mínim, les dades següents: 
a) Nom de la instal·lació. 
b) Objecte de la comunicació, tant si es tracta de la comunicació prèvia a l’inici de l’activitat com de 
comunicacions posteriors relatives al canvi de titularitat o d’administració, a la modificació de dades o 
característiques de la instal·lació, incloent-hi el canvi de nom o de tipus de la instal·lació o la modificació 
de la seva capacitat, a la suspensió temporal de l’activitat, al seu reinici o al seu cessament definitiu. 
c) Data de presentació de la comunicació prèvia a l’inici de l’activitat i data de la resta de comunicacions 
presentades. 
d) Tipus d’instal·lació, segons la classificació de l’article 2 de la Llei 38/1991, de 30 de desembre. 
e) Nom i cognoms de la persona física o denominació de la persona jurídica titular de la instal·lació i de 
la persona representant, si escau. 
f) Nom i cognoms de l’administrador de la instal·lació. 
g) Adreça i municipi de la instal·lació.  
h) Nombre màxim de places de la instal·lació. 
i) Nombre de places accessibles de la instal·lació. 
j) En el supòsit de comunicació de canvi de titularitat, les dades del nou titular: nom i cognoms de la 
persona física, o denominació de la persona jurídica, i de la persona representant, si escau. 
k) En el supòsit de comunicació de canvi d’administrador, les seves dades: nom i cognoms. 
l) En el supòsit de comunicació de suspensió temporal, les dates d’inici i finalització de la suspensió. 
m) Les decisions que han adoptat el departament competent en matèria de joventut, el Consell General 
d’Aran, i les administracions locals que han assumit l’exercici de les competències en relació amb el 
compliment dels drets i els deures que estableix la Llei 38/1991, de 30 de desembre, i les disposicions 
reglamentàries que la despleguen. 
70.2 Les entitats i els titulars de les instal·lacions juvenils tenen dret a conèixer les dades que els afecten 
i, si escau, a promoure’n la modificació per adequar-les a la realitat. 
70.3 La comunicació del cessament definitiu deixa sense efecte la inscripció de la instal·lació al Registre. 
 
Article 71 
Procediment d’inscripció 
71.1 Les instal·lacions juvenils que inicien l’activitat a Catalunya s’inscriuen d’ofici en el Registre. La 
inscripció es produeix un cop l’administració receptora de la comunicació prèvia a la posada en 
funcionament ha verificat que no hi ha omissió o falsedat de dades essencials en el formulari de 
comunicació, i que s’han lliurat amb aquest els documents que especifica l’article 8.2 d’aquest Decret. 
71.2 El programa electrònic del Registre és l’eina única de gestió de les inscripcions, mitjançant la 
integració de les dades provinents dels formularis de comunicació, amb independència del canal que 
s’hagi emprat, i atorga, per ordre cronològic, un número de registre a cada instal·lació a partir de la data 



de presentació del formulari de comunicació prèvia a la seva obertura. L’Oficina de Gestió Empresarial ha 
de notificar, en el termini màxim de deu dies, la inscripció de la instal·lació al departament competent en 
matèria de joventut, a l’òrgan administratiu que exerceix la competència i a l’ajuntament corresponent. En 
el mateix acte ha de fer arribar als ens esmentats la comunicació prèvia i la documentació annexa prevista 
als articles 8.1 i 8.2 d’aquest Decret, perquè puguin iniciar, si escau, els procediments de control oportuns. 
71.3 La certificació de la inscripció en el Registre de les instal·lacions juvenils sobre les quals s’ha 
presentat la comunicació prèvia a l’inici de l’activitat s’ha d’efectuar en el termini de vint dies a comptar de 
la data de presentació i s’ha de notificar a l’entitat o persona titular de la instal·lació i als òrgans 
administratius competents en la matèria. La certificació ha d’incloure el número de registre atorgat a la 
instal·lació. 
71.4 La inscripció en el Registre i la posterior certificació de les modificacions de dades registrals 
comunicades per les entitats i persones titulars de les instal·lacions juvenils s’efectua de forma anàloga i 
està subjecta a les mateixes notificacions. 
71.5 En el supòsit que, com a conseqüència de la verificació de les comunicacions prèvies, de les 
inspeccions fetes o de les sancions imposades per l’Administració competent s’hagi resolt el tancament 
d’una instal·lació o l’adopció de mesures provisionals, s’ha de deixar sense efecte o suspendre 
provisionalment la inscripció de la instal·lació al Registre, respectivament. 
 
Article 72 
Accés a les dades del Registre  
72.1 Les inscripcions del Registre són públiques i els assentaments registrals que conté el Registre són 
de lliure accés per a qualsevol persona que ho sol·liciti, sens perjudici de la protecció de les dades de 
caràcter personal d’acord amb la legislació vigent. 
72.2 La consulta directa de les dades registrades, incloent-hi la informació de localització per a casos 
d’emergència, es fa mitjançant el lloc web del departament competent en matèria de joventut.  
 
 
Disposició addicional 
 
A l'empara del que estableix la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa 
de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, 
les administracions públiques de Catalunya han d'adoptar les mesures necessàries perquè els 
procediments que es regulen en aquest Decret es puguin tramitar de manera unificada a través del portal 
electrònic únic per a les empreses, que actua com a xarxa interadministrativa i els tramet a l'Administració 
competent, la qual cosa garanteix que la persona interessada només hagi de presentar la documentació 
i les dades un sol cop. 
 
 
Disposicions transitòries 
 
–1 Les persones i entitats titulars d’instal·lacions juvenils ja inscrites al Registre abans de l’entrada en 
vigor d’aquest Decret disposen d’un termini de quatre anys comptats a partir d’aquesta data per adequar-
les a les condicions tècniques que aquest Decret determina, amb excepció dels requisits que especifiquen 
els articles 20.3 i 30.2 i per disposar de la documentació que s’esmenta a l’article 7.4 i de la que especifica 
l’article 8.2. La comunicació de les modificacions efectuades per complir aquest precepte s’ha d’efectuar, 
si escau, de conformitat amb el procediment especificat a l’article 9 d’aquest Reglament. 
 
–2 En cas que, durant el termini que preveu l’apartat anterior, la persona titular de la instal·lació juvenil hi 
efectuï obres de reforma o ampliació que afectin un 40% o més de la seva superfície útil inicial, la 
instal·lació queda sotmesa al present Decret en tota la seva superfície. En cas contrari, només les zones 
afectades per la reforma queden sotmeses al Decret. 
 
–3 Les persones i entitats titulars d’instal·lacions juvenils ja inscrites al Registre abans de l’entrada en 
vigor d’aquest Decret disposen d’un termini de vuit anys per adequar-les a les condicions tècniques que 
especifiquen els articles 20.3 i 30.2 d’aquest Decret. 
 
–4 Les persones i entitats titulars d’instal·lacions juvenils ja inscrites al Registre abans de l’entrada en 
vigor d’aquest Decret disposen d’un termini d’un any per adequar el seu material divulgatiu imprès als 
requisits de l’article 12 d’aquest Decret. 



 
–5 Les persones i entitats titulars d’albergs de joventut ja inscrits al Registre abans de l’entrada en vigor 
d’aquest Decret disposen d’un termini de sis mesos per adequar el seu règim de funcionament al que 
estableix l’article 45 d’aquest Decret. 
 
–6 Amb excepció dels requisits especificats als articles 20.3 i 30.2, l’aplicació d’aquest Decret a les 
instal·lacions juvenils ja inscrites al Registre abans de la seva entrada en vigor no pot comportar, amb 
caràcter forçós, la disminució de la seva capacitat, el seu tancament per inviabilitat tècnica d’adaptació o 
unes despeses d’adaptació desproporcionades. En el supòsit que el compliment de qualsevol altre 
precepte del Decret hagi de comportar, de manera ineludible, alguna de les conseqüències esmentades, 
la instal·lació juvenil afectada en pot quedar exempta. Per a obtenir l’exempció, la persona o entitat titular 
ha de lliurar una memòria justificativa i raonada, signada per un tècnic competent, a la direcció general 
competent en matèria de joventut, els serveis tècnics de la qual han d’emetre un informe. En cas que 
aquest sigui favorable, s’ha d’emetre l’acte administratiu corresponent, en el qual es pot establir, si escau, 
l’adopció de mesures compensatòries. En tot cas, l’aplicació d’aquesta disposició no pot anar en detriment 
de la seguretat dels usuaris de la instal·lació. 
 
–7 El compliment en una instal·lació juvenil ja inscrita al Registre abans de la data d’entrada en vigor 
d’aquest Decret dels preceptes que estableixen en aquesta data les normatives sectorials vigents no és 
exigible si la mateixa normativa sectorial no l’exigeix. En aquest supòsit, els preceptes aplicables són els 
que conté la normativa sectorial que era vigent en la data de la sol·licitud d’autorització o de presentació 
del formulari de comunicació prèvia a la posada en funcionament de la instal·lació. 
 
–8 Els procediments de comunicació prèvia en tramitació que s’hagin iniciat abans de l’entrada en vigor 
d’aquest Decret se sotmeten al Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions 
destinades a activitats amb infants i joves, en tot el que no s’oposi a la Llei 38/1991, de 30 de desembre, 
sens perjudici que s’hagin d’adaptar a aquest Decret en el termini que estableix la disposició transitòria 
primera. 
 
–9 Mentre no estigui publicada l’ordre que, d’acord amb l’article 64.2 d’aquest Decret, ha de regular la 
classificació de les instal·lacions juvenils en categories, totes les instal·lacions es mantenen sense 
categoritzar. 
 
 
Disposició derogatòria 
 
Resten derogades les normes i disposicions següents: 
El Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb 
infants i joves. 
El Decret 16/2014, d’11 de febrer, d’aprovació del Reglament del Registre d’instal·lacions destinades a 
activitats amb infants i joves, i de modificació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb 
infants i joves. 
La disposició transitòria segona del Decret 203/2013, de 30 de juliol, d’aprovació del Reglament de 
campaments juvenils. 
 
 
Disposicions finals 
 
Primera 
Modificació del Decret 203/2013, de 30 de juliol. 
Es modifica el Decret 203/2013, de 30 de juliol, d’aprovació del Reglament de campaments juvenils, en 
els termes que es detallen a continuació: 
 
1.1 Es modifica l’article 1.2 del Reglament de campaments juvenils aprovat pel Decret 203/2013, de 30 
de juliol, que queda redactat de la manera següent:  
“1.2 En tot cas, l’existència dels campaments juvenils no impedeix la realització, en altres indrets, 
d’acampades infantils i juvenils en grup, sempre que es compleixin les condicions que estableix el Decret 
267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, 
o la normativa que el substitueixi, i se subjectin a la normativa municipal corresponent”. 



 
1.2 Es modifica l’article 3 del Reglament de campaments juvenils aprovat pel Decret 203/2013, de 30 de 
juliol, que queda redactat de la manera següent:  
“Article 3 
Funcions de l’Administració de la Generalitat 
3.1 Al departament competent en matèria de joventut li correspon exercir les competències pròpies de la 
Generalitat en aquesta matèria, sens perjudici de les potestats d’execució delegades als consells 
comarcals, les assumides, si escau, pels ajuntaments, i les competències pròpies que corresponen al 
Consell General d’Aran. Entre les seves competències, d’acord amb la Llei 38/1991, de 30 de desembre, 
hi ha: 
a) Gestionar i tramitar la comunicació prèvia presentada a l’inici de l’activitat del campament juvenil.  
b) Inscriure el campament juvenil en el Registre d’instal·lacions juvenils d’acord amb l’establert al Decret 
que regula les instal·lacions juvenils, i assignar-li el número que li correspongui. 
c)Inspeccionar les instal·lacions juvenils per tal d’assegurar-hi les condicions tècniques,  de seguretat que 
estableix aquest Reglament, sens perjudici de les competències atribuïdes a altres administracions i 
organismes públics en matèria de seguretat i de condicions higièniques i sanitàries. 
d) Incoar expedients sancionadors, així com resoldre’ls. 
3.2 El departament competent en matèria de joventut ha de posar a disposició del públic en general, 
mitjançant publicacions i difusió per mitjans electrònics, informació suficient i actualitzada sobre els 
campaments juvenils de Catalunya.” 
 
1.3 Es modifica l’article 4 del Reglament de campaments juvenils aprovat pel Decret 203/2013, de 30 de 
juliol, que queda redactat de la manera següent:  
“Article 4 
Assumpció i exercici de les competències per l’Administració local 
4.1 D’acord amb l’article 7 de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats 
amb infants i joves, els consells comarcals poden exercir potestats de gestió i tramitació de la comunicació 
prèvia, verificació, inspecció i sanció sobre els campaments juvenils del seu territori, en els termes que 
expressa el Decret 187/1993, de 27 de juliol, de delegació de competències de la Generalitat en matèria 
de joventut a les comarques, o la normativa que el substitueixi. Així mateix, els municipis poden exercir 
aquestes potestats d’execució sobre els campaments juvenils situats en el seu terme municipal, d’acord 
amb el que disposa el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
4.2 Sens perjudici d’allò establert a l’apartat anterior, en virtut del què disposa l’article 15 de la Llei 16/2015, 
del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, la implementació operativa de les 
competències relatives a les comunicacions prèvies s’ha de dur a terme a través de la Finestreta Única 
Empresarial. 
4.3 Per a l’efectivitat de les competències que es deleguen als consells comarcals, cal que la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant el departament competent en matèria de joventut, hagi subscrit un conveni amb 
cadascun d’aquests organismes, en els termes que preveu la normativa vigent sobre delegació de 
competències. 
4.4 Per justificar la capacitat tècnica, financera i de gestió dels ajuntaments a què fa referència l’article 7 
de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, cal que en els pressupostos i en la llista de personal d’aquestes 
corporacions hi constin els mitjans necessaris per garantir la inspecció i el control de l’adequació correcta 
dels campaments juvenils als preceptes de la Llei esmentada i del Decret que regula les instal·lacions 
juvenils. 
4.5 Els ajuntaments que compleixin el que estableix l’apartat precedent han de trametre al departament 
competent en matèria de joventut l’acord d’exercici de les potestats d’execució en la matèria objecte 
d’aquest Decret, juntament amb els informes emesos pel secretari o la secretària i per l’interventor o la 
interventora de l’ens local sobre totes les qüestions que estableix l’apartat esmentat.  
4.6 Correspon al Consell General d’Aran l’exercici de les seves competències d’acord amb la normativa 
reguladora del règim especial d’Aran, sens perjudici dels convenis que es puguin subscriure amb la 
Generalitat, mitjançant el departament competent en matèria de joventut, per assegurar la col·laboració 
entre ambdues administracions en aquesta matèria.” 
 
1.4 Es modifica l’article 7 del Reglament de campaments juvenils aprovat pel Decret 203/2013, de 30 de 
juliol, que queda redactat de la manera següent:  
“Article 7 



“Competències delegades, transferides i assumides. Drets i obligacions 
7.1 Els consells comarcals, els ajuntaments que hagin assolit les potestats de verificació, inspecció i 
sanció d’acord amb l’article 4 d’aquest Decret, i el Consell General d’Aran han de notificar al departament 
competent en matèria de joventut, en els termes que preveu el capítol IX del Decret del Reglament 
d’instal·lacions juvenils i de modificació del Decret 203/2013, de 30 de juliol, d’aprovació del Reglament 
de campaments juvenils, les resolucions i altres actes administratius derivats de l’exercici de les seves 
competències, incloent-hi els derivats dels procediments d’inspecció i dels procediments sancionadors, 
en el termini d’un mes a comptar de la seva adopció. 
7.2 El departament competent en matèria de joventut pot sol·licitar, quan ho consideri oportú, l’accés a 
altra documentació que estigui inclosa en els expedients corresponents. 
7.3 Les informacions, les notificacions i la consulta de documentació s’han de dur a terme mitjançant el 
programa electrònic del Registre, al qual s’accedeix a través dels mitjans segurs establerts. 
 
1.5 Es modifica el títol del capítol I del títol III del Reglament aprovat pel Decret 203/2013, de 30 de juliol, 
que queda redactat de la manera següent: 
“Capítol I 
Procediment de comunicació”. 
 
1.6 Es modifica l’article 8 del Reglament aprovat pel Decret 203/2013, de 30 de juliol, que queda redactat 
de la manera següent: 
“Article 8 
”Requisits per a l’inici de l’activitat i procediment de comunicació 
8.1 L’entitat o la persona física titular d’un campament juvenil resta obligada a complir els requisits 
següents abans de l’inici de l’activitat i a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici: 
a) Ser la propietària o arrendatària del bé immoble on està ubicat el campament juvenil, o la posseïdora 
de qualsevol altre títol que acrediti la disponibilitat per destinar-lo a aquest ús. 
b) Disposar de la llicència urbanística municipal i, en cas que el campament estigui ubicat en sòl no 
urbanitzable o sòl urbanitzable no delimitat, tenir la documentació acreditativa conforme es disposa de pla 
especial urbanístic definitivament aprovat o de l’aprovació del projecte d’actuació específica d’interès 
públic en sòl no urbanitzable. 
c) En cas que la instal·lació tingui d’edificacions preexistents, disposar del certificat de la solidesa 
d’aquestes edificacions, signat i lliurat per personal tècnic competent. 
d) Disposar dels títols o autoritzacions pertinents d’aprofitament de les aigües, d’abocament a llera i de 
construcció en zona de policia de lleres, si escauen. 
e) Complir la normativa vigent relativa a les aigües de consum i a la higiene dels aliments.  
f) Complir la normativa aplicable als equips i les instal·lacions sotmesos als diversos reglaments tècnics 
de seguretat industrial, així com la vigència de les inspeccions que els són preceptives. 
g) Disposar del Protocol d’actuació en emergències del campament. 
h) Haver contractat una assegurança de responsabilitat civil general, o bé disposar d’una garantia 
equivalent, per cobrir els possibles danys personals i materials ocasionats als usuaris i a terceres 
persones derivats de la utilització de la instal·lació, d’acord amb el que preveu l’article 16 d’aquest Decret. 
8.2 L’entitat o la persona física titular del campament juvenil ha de disposar de la documentació 
acreditativa del compliment dels requisits esmentats, i l’ha de posar a disposició de l’Administració actuant, 
en el cas que l’hi requereixi. Els documents que acrediten el compliment dels requisits que especifiquen 
les lletres f) i g) anteriors els ha de redactar i signar un tècnic competent, d’acord amb la normativa 
sectorial aplicable. 
8.3 L’entitat o la persona física titular del campament juvenil ha de presentar, immediatament abans de la 
seva posada en funcionament, de forma electrònica i en unitat de tràmit, un formulari normalitzat de 
comunicació prèvia a l’Oficina de Gestió Empresarial a través dels canals de comunicació que en cada 
moment s’habilitin.  
8.4 La comunicació prèvia té per objecte posar en coneixement de les administracions públiques 
competents l’inici de l’activitat, i, d’acord amb l’article 13.1.b) de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, ha d’anar 
acompanyada de la documentació següent, que s’ha de lliurar en format electrònic: 
a) Projecte tècnic, signat per un tècnic competent, que ha d’incloure una memòria justificativa del 
compliment dels requisits que estableix aquest article i els articles 18 al 30 d’aquest Decret, i un plànol a 
escala o un fotoplà que inclogui la topografia, les àrees forestals, la superfície de sòl destinat a l’acampada 
i tots els equipaments fixos del campament.  
b) Certificat tècnic d’adequació de l’activitat al projecte esmentat al punt anterior, signat per la persona 
tècnica competent que sigui responsable de la seva posada en funcionament. 



8.5 El formulari normalitzat de comunicació prèvia el fixa el departament competent en matèria de joventut 
i està a disposició de les persones interessades, per la seva tramitació electrònica, a través del portal 
corporatiu de tramitació Canal Empresa, o altres canals de comunicació que el substitueixin.  
8.6 La comunicació prèvia permet l’inici de l’activitat des del dia de la presentació del formulari, i s’inscriu 
d’ofici al Registre, que atorga a la instal·lació un número d’inscripció d’acord amb el que preveu el capítol 
IX del Decret que regula el Reglament del Registre d’instal·lacions juvenils. 
8.7 La comunicació prèvia faculta el departament competent en matèria de joventut o les administracions 
locals que han assumit l’exercici de les competències per verificar la conformitat de les dades que conté 
i les dels documents annexos, d’acord amb el que preveu la normativa de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya. 
8.8 Als efectes del que estableix l’article 35 d’aquest Decret, les omissions, inexactituds o falsedats de 
dades que contenen les comunicacions prèvies o els documents que s’hi adjunten són essencials quan 
afecten les dades següents: 
a) El nom, els cognoms i el DNI o NIE o de la persona física titular del campament juvenil, o el nom i el 
CIF de la persona jurídica titular, i el nom, els cognoms i el DNI o NIE de la persona física representant, 
si escau. 
b) El nom del campament juvenil i la seva capacitat. 
c) L’adreça i el municipi del campament. 
d) Les dades contingudes als documents que acrediten el compliment dels requisits especificats als 
apartats a, b, c, d, g i h de l’article 8.1. 
e) Els documents especificats a l’apartat 2 del present article”. 
 
1.7 Es modifica l’article 9 del Reglament aprovat pel Decret 203/2013, de 30 de juliol, que queda redactat 
de la manera següent: 
“Article 9 
Canvis de titularitat i modificacions 
9.1 La nova persona titular ha de comunicar el canvi de titularitat d’un campament juvenil juvenil a l’Oficina 
de Gestió Empresarial, de forma electrònica i en unitat de tràmit, a través dels canals de comunicació que 
en cada moment s’habilitin. Aquesta comunicació s’ha d’efectuar en el termini màxim d’un mes a comptar 
des de la formalització del canvi, produeix efectes immediats i s’ha de formalitzar en el formulari 
normalitzat corresponent. 
9.2 La modificació de qualsevol de les dades i característiques de la instal·lació que contingui el formulari 
de comunicació prèvia o d’aquelles autoritzades prèviament, incloent-hi el canvi del nom o de la capacitat 
del campament juvenil, el canvi de persona administradora, la suspensió temporal, el reinici i el cessament 
definitiu de l’activitat, estan subjectes igualment al règim de comunicació. Aquestes comunicacions s’han 
d’efectuar de forma electrònica en el termini màxim d’un mes a comptar de la data d’efectivitat de la 
modificació que es comunica, produeixen efectes immediats i s’han de formalitzar en el formulari 
normalitzat corresponent. 
9.3 En cas que la comunicació faci referència a una modificació de la capacitat del campament, l’entitat o 
persona física titular ha de disposar de la documentació que acredita que s’hi segueixen complint les 
condicions tècniques i de seguretat que la normativa aplicable determina, i que la modificació de capacitat 
no comporta una disminució de les condicions de seguretat i d’higiene preexistents. La documentació 
esmentada ha d’incloure els plànols actualitzats i la memòria justificativa, signats per una persona tècnica 
competent, i els informes, actes i certificats tècnics que escaiguin. 
9.5 Als efectes d’aquest Decret, no es considera suspensió temporal la interrupció voluntària de l’activitat 
derivada del règim de funcionament declarat o del tancament per vacances anuals, ni la que s’efectua per 
raons organitzatives o de manteniment i té una durada inferior a 30 dies naturals. 
9.6 Als formularis normalitzats s’hi accedeix pels mitjans que preveu l’article 8.5 d’aquest Decret..” 
 
1.8 Es modifica l’article 12 del Reglament aprovat pel Decret 203/2013, de 30 de juliol, que queda redactat 
de la manera següent: 
“Article 12  
Integració dels campaments juvenils a la Xarxa 
Els campaments juvenils que regula aquest Decret, tant si són de titularitat pública com privada, s’integren, 
un cop s’han inscrit al Registre, a la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils, d’acord amb allò que 
estableix el Decret que regula les instal·lacions juvenils. Igualment s’hi integren els campaments juvenils 
ja inscrits en el moment d’entrada en vigor d’aquest Decret”. 
 



1.9 Es modifica l’article 17 del Decret 203/2013, de 30 de juliol, d’aprovació del Reglament de campaments 
juvenils, que queda redactat de la manera següent: 
“Article 17 
Documentació a disposició dels usuaris i del personal inspector 
17.1 Les entitats o persones titulars dels campaments juvenils han de tenir, a disposició dels seus usuaris 
i usuàries i del personal d’inspecció competent en matèria de joventut, la documentació següent: 
a) El document acreditatiu de la inscripció del campament juvenil en el Registre o, si escau, de 
l’autorització de funcionament, lliurat per l’Administració pública competent. 
b) La llista de preus de l’any en curs, amb el detall dels diversos conceptes i serveis oferts. 
c) El Protocol d’actuació en emergències i, en un lloc visible, els telèfons d’emergència. 
17.2 Les entitats o persones titulars dels campaments juvenils han de tenir, a disposició del personal 
d’inspecció competent en matèria de joventut, la documentació següent: 
a) La documentació que han de posseir, en compliment del que preveuen els apartats 1 i 2 de l’article 8 
d’aquest Decret. 
b) L’informe o l’acta de la darrera inspecció sobre el compliment de la normativa vigent relativa a les 
condicions higièniques i sanitàries de la instal·lació i de l’aigua de consum humà, lliurat per l’organisme 
competent.  
c) Les actes conforme s’han fet les inspeccions periòdiques de les instal·lacions subjectes a reglaments 
tècnics, i els certificats conforme s’han portat a terme els manteniments periòdics obligatoris i les 
reparacions que indiquen les actes, si escau. 
d) La pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil subscrita per l’entitat o persona titular del campament 
juvenil i el rebut de l’any en curs, o el certificat de la garantia equivalent de què disposa”. 
 
1.10 Es modifica l’article 18.8 i s’introdueix un nou apartat al Decret 203/2013, de 30 de juliol, d’aprovació 
del Reglament de campaments juvenils, que queda redactat de la manera següent: 
“18.8 El campament juvenil ha de disposar d’un protocol d’actuació en emergències que identifiqui les 
zones de risc, les zones segures, els espais de confinament i les vies d’evacuació 
18.9 Les instal·lacions s’han de mantenir en correctes condicions higienicosanitàries” 
 
1.11 Es modifica l’article 23.1 del Decret 203/2013, de 30 de juliol, d’aprovació del Reglament de 
campaments juvenils, que queda redactat de la manera següent: 
“23.1 S’ha de difondre entre les persones usuàries del campament el protocol d’actuació en emergències 
de la instal·lació.” 
Se suprimeix l’apartat 23.5 d’aquest article. 
 
1.12 Es modifica l’article 29.3 del Decret 203/2013, de 30 de juliol, d’aprovació del Reglament de 
campaments juvenils, que queda redactat de la manera següent: 
“29.3 Si el campament juvenil disposa de piscina, la seva obertura ha de ser comunicada a l’Administració 
competent i ha de complir les condicions pròpies de les piscines d’ús públic, llevat de l’obligació de 
disposar de vestuaris i de farmaciola.” 
 
1.13 Es modifica l’article 31 del Decret 203/2013, de 30 de juliol, d’aprovació del Reglament de 
campaments juvenils, que queda redactat de la manera següent: 
“Article 31 
Subjecció a inspecció periòdica 
31.1 El departament competent en matèria de joventut ha d’aprovar anualment plans d’inspecció i control 
de les instal·lacions juvenils subjectes a aquest Decret per afrontar les tasques de control posteriors a la 
presentació de la comunicació prèvia a l’inici de l’activitat, d’acord amb el que preveu la Llei 16/2015, del 
21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, o la norma que la substitueixi.  
31.2 Els plans d’inspecció són aplicables a tot el territori català, els ha d’elaborar l’organisme competent 
en matèria de joventut amb la participació de les administracions que exerceixen les competències 
d’inspecció i control dels campaments juvenils, s’han de sotmetre a la consideració del sector afectat a 
través del Consell Assessor de la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils i són de compliment obligatori.  
31.3 Amb l’objectiu de verificar que els campaments juvenils s’ajusten a les dades que conté el formulari 
de comunicació prèvia i els documents que s’hi adjunten, els plans d’inspecció han d’incloure com a mínim 
les inspeccions següents: 



a) Inspecció inicial, que han de dur a terme els serveis d’inspecció de l’Administració competent en el 
termini màxim de dos mesos a comptar de la data de presentació de la comunicació prèvia davant l’òrgan 
competent. 
b) Inspeccions periòdiques posteriors, que han de dur a terme els serveis d’inspecció de l’Administració 
competent amb la periodicitat especificada en els plans d’inspecció. S’ha d’informar el Registre sobre el 
resultat de la inspecció, i les resolucions que s’adoptin en conseqüència s’han de notificar, en el termini 
màxim d’un mes, al departament competent en matèria de joventut perquè siguin inscrites, si escau, al 
Registre, sens perjudici del que estableix l’apartat 4. 
31.4 Les inspeccions periòdiques que estableix l’apartat 31.3.b) del present article s’han d’efectuar amb 
una periodicitat de quatre anys en cas que la inspecció periòdica immediatament anterior hagi resultat 
correcta, i no hagi concorregut cap incidència rellevant a la instal·lació durant l’interval entre inspecció i 
inspecció. 
31.5 La facultat d’inspecció que indiquen els apartats anteriors s’entén sens perjudici de les facultats 
d’inspecció i control que pertanyen a altres departaments de la Generalitat i altres organismes públics 
competents, atesa la normativa sectorial i els plans de control que siguin d’aplicació i que, en tot cas, 
s’exerciran coordinadament amb els plans d’inspecció del departament competent en matèria de joventut. 
 
1.14 Modificació 
Es modifica l’article 32 del Decret 203/2013, de 30 de juliol, d’aprovació del Reglament de campaments 
juvenils, que queda redactat de la manera següent: 
“Article 32 
Incoació del procediment d’inspecció 
32.1 Els procediments d’inspecció poden iniciar-se: 
a) Per denúncia o queixa presentada contra la persona titular del campament juvenil. 
b) A petició de la persona titular del campament juvenil. 
c) Quan el personal de l’administració que exerceix la funció inspectora observi qualsevol incompliment 
flagrant de la normativa aplicable. 
d) Per ordre motivada d’un superior jeràrquic de la persona inspectora o del departament competent en 
matèria de joventut. 
e) D’ofici per l’Administració pública competent, d’acord amb el que preveu l’article 31.3 d’aquest Decret. 
32.2 La incoació i la finalització dels procediments d’inspecció iniciats d’ofici s’ha de dur a terme mitjançant 
els actes administratius corresponents, que també cal emetre per efectuar requeriments o advertiments. 
32.3 Els procediments d’inspecció tenen una durada màxima d’un any.” 
 
1.15 Es modifica l’article 34 del Decret 203/2013, de 30 de juliol, d’aprovació del Reglament de 
campaments juvenils, que queda redactat de la manera següent: 
“Article 34 
Exercici de la funció inspectora 
34.1 El personal d’inspecció té, en l’exercici de les seves funcions, el caràcter d’agent de l’autoritat, en els 
termes i amb les conseqüències que estableix la legislació general de procediment administratiu. 
34.2 El personal que efectua les inspeccions ha de ser personal de l’Administració designat 
específicament per exercir aquesta funció per l’òrgan responsable de l’Administració competent, i ha de 
tenir els coneixements tècnics i les competències facultatives que es requereixen per a la tasca inspectora.  
34.3 El personal d’inspecció pot anar acompanyat en l’exercici de les seves funcions de personal 
col·laborador, empleat de l’Administració, que tingui capacitats adequades per efectuar tasques de suport.  
34.4 Corresponen al personal d’inspecció les facultats següents: 
a) Accedir a tots els espais i dependències del campament juvenil i requerir el lliurament de la informació 
que consideri necessària per al compliment de les seves funcions. 
b) Requerir motivadament la compareixença de les persones interessades, d’acord amb la normativa 
reguladora del procediment administratiu. 
c) Documentar les seves actuacions mitjançant les actes d’inspecció, els informes, les diligències i les 
notificacions corresponents. 
d) Sol·licitar la col·laboració de les forces i cossos de seguretat i la cooperació de funcionaris i autoritats 
d’altres administracions públiques, si escau.  
34.5 Les inspeccions s’han de fer en presència de la persona titular, dels seus representants o del 
personal al seu servei que la persona titular designi. 
34.6 En el supòsit d’inspecció d’ofici efectuada d’acord amb l’article 31.3, cal verificar els aspectes 
següents: 



a) L’adequació de les característiques, les condicions i la capacitat de la instal·lació a la comunicació 
prèvia i als documents que s’hi van adjuntar, o, si escau, a l’autorització de funcionament, i a les 
modificacions comunicades posteriorment. 
b) L’existència i la correcció de la documentació que ha d’estar a disposició de les persones usuàries i la 
que ha d’estar a disposició del personal inspector, d’acord amb l’article 17 d’aquest Decret. 
c) El compliment en tot l’àmbit del campament juvenil dels preceptes d’aquest Decret. 
Les instal·lacions, els serveis i els equipaments que estan regulats per la seva normativa específica i puguin 
ser sotmesos a inspeccions periòdiques pels organismes competents no han de ser objecte d’inspecció per 
l’Administració competent en matèria de joventut. En cas que en la visita d’inspecció s’observés un 
incompliment greu d’aquella normativa, que pugui representar un perill per a les persones o els béns, 
l’Administració inspectora ho ha de posar en coneixement de manera immediata a l’organisme públic 
competent perquè prengui les mesures oportunes, i ha de comunicar aquest fet a la persona titular i a la 
direcció general competent en matèria de joventut. 
34.7 Un cop finalitzada la inspecció, el personal d’inspecció ha d’aixecar una acta, com a mínim, amb el 
contingut següent: 
a) Identificació de la instal·lació objecte de la inspecció i de la seva persona titular. 
b) Referència a l’acte administratiu d’inscripció inicial al Registre o a l’acte administratiu d’autorització de 
funcionament, si escau. 
c) Identificació de l’últim control dut a terme, si escau. 
d) Identificació del dia i l’hora de realització de les actuacions de control, de les persones que l’efectuen i 
de les que assisteixen en representació de la persona titular. 
e) Descripció de totes les actuacions de control efectuades. 
f) Descripció de les modificacions que, si escau, s’hagin observat en la instal·lació respecte del que es va 
consignar en el formulari de comunicació prèvia i als documents que s’hi van adjuntar, o del que es va 
documentar en l’últim control fet. 
g) Descripció de les mancances documentals i dels incompliments d’aquest Decret, que, si escau, s’hagin 
observat en la instal·lació. 
h) Incidències que, si escau, s’hagin produït durant l’actuació de control. 
i) Hora de finalització de l’actuació i signatura de les persones interessades. 
34.8 Un cop aixecada l’acta d’inspecció, en el mateix moment el personal d’inspecció n’ha de lliurar una 
còpia a la persona titular o a qui la representi, i en els deu dies següents n’ha de trametre l’original i un 
informe que inclogui els resultats de l’actuació i les propostes d’acció que se’n derivin a l’òrgan superior 
que sigui competent per exercir, quan correspongui, les competències sancionadores. Si escau, ha de 
comunicar la necessitat d’adoptar mesures provisionals en atenció als riscos imminents que hagi constatat 
i proposar que els fets que es puguin considerar constitutius de falta o infracció penal es comuniquin a la 
jurisdicció competent. L’acta i l’informe de la inspecció s’han de notificar al departament competent en 
matèria de joventut mitjançant el programa electrònic del Registre.” 
 
1.16 Es modifica l’article 35 del Decret 203/2013, de 30 de juliol, d’aprovació del Reglament de 
campaments juvenils, que queda redactat de la manera següent: 
“Article 35 
Efectes i conseqüències de les inspeccions 
35.1 Si l’acta d’inspecció acredita irregularitats, omissions, inexactituds o falsedats de caràcter no 
essencial en les dades que conté el formulari de comunicació prèvia o els documents que s’hi van 
adjuntar, absències o irregularitats de la documentació preceptiva, o presumptes infraccions de 
l’ordenament jurídic vigent, l’òrgan competent en matèria de joventut, en el termini de dos mesos a 
comptar de la recepció de l’acta, ha de requerir la persona o l’entitat titular perquè aporti la documentació 
correcta, esmeni les mancances o faci les modificacions necessàries a fi d’adequar la instal·lació a la 
comunicació prèvia i als documents que s’hi van adjuntar, si escau, o a la normativa vigent, i ha de donar-
li un termini de tres mesos per fer-ho. A l’escrit de requeriment s’ha d’advertir la persona o entitat titular 
del següent: 
a) Que, si no atén el requeriment dins el termini atorgat, s’iniciarà el procediment sancionador 
corresponent.  
b) En el supòsit que els incompliments acreditats per la inspecció comportin risc per a la seguretat de les 
persones o béns o per a la convivència ciutadana, se li ha de comunicar l’adopció de mesures provisionals, 
d’acord amb el que preveu l’article 36 d’aquest Decret. 
35.2 En el supòsit que en l’acta de la inspecció inicial o d’una altra de posterior s’acreditin inexactituds, 
omissions o falsedats de caràcter essencial en les dades consignades en el formulari de comunicació 
prèvia o en els documents que s’hi van adjuntar, la seva absència, o presumptes infraccions molt greus o 



greus, l’òrgan competent en matèria de joventut, d’acord amb la normativa del procediment administratiu 
comú, ha de resoldre deixar sense efectes la comunicació prèvia, i ordenar el tancament o la suspensió 
de l’activitat de la instal·lació, si escau. Excepte en els supòsits en què hi hagi un risc greu, de manera 
concreta i manifesta, per a la seguretat de les persones i els béns, o s’afecti greument la convivència 
ciutadana, la resolució només es pot adoptar si, després d’advertir la persona o entitat titular i d’haver-li 
donat un termini màxim d’un mes per regularitzar la situació i l’oportunitat de presentar al·legacions, 
aquesta no ho hagi fet.  
Aquestes mesures no tenen caràcter sancionador i es mantenen mentre la persona o entitat titular no 
regularitzi la situació de la instal·lació. 
35.3 Sens perjudici de les facultats que preveuen els apartats anteriors, l’òrgan competent en matèria de 
joventut pot acordar l’adopció de mesures provisionals i la incoació del procediment sancionador 
corresponent d’acord amb el que preveuen els articles 36 i 37 d’aquest Decret. 
35.4 Si dins els tres mesos següents a la data de l’acta d’inspecció l’òrgan competent no ha notificat cap 
resolució a la persona o entitat titular, s’entén que el resultat de la inspecció li és favorable. 
35.5 En el supòsit que la titularitat comuniqui i acrediti haver esmenat les mancances assenyalades en el 
requeriment dins el termini donat, aquest fet pot comportar l’arxivament de les actuacions, o bé l’atenuació 
en la qualificació de les infraccions o en la modalitat, la quantificació o la intensitat de les sancions.” 
 
Segona  
Desplegament del Decret 
S’autoritza el titular del departament competent en matèria de joventut per dictar, mitjançant una ordre, 
les disposicions que siguin necessàries per desplegar i aplicar aquest Decret. 
 
Tercera 
Entrada en vigor 
Aquest Decret entra en vigor al cap de 20 dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 
Barcelona, 
 
 
 
 
 
Joaquim Torra i Pla 
President de la Generalitat de Catalunya 
 
 
 
 
 
Chakir El Homrani Lesfar 
Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
 
 
 
 

 

 

 

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament  de Treball, Afers 

Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
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