El Consell Comarcal del Barcelonès té delegades, d’acord amb el Decret 187/1993,de 27 de juliol, les
competències de la Generalitat de Catalunya envers de les instal•lacions de joventut dins de l’àmbit territorial
de la seva comarca.
Les instal•lacions de joventut de la seva competència són:
> Albergs de joventut.
> Cases de colònies.
> Granges escola o aules de natura.
> Campaments juvenils.
Les competències envers les instal•lacions juvenils que li corresponen són:
1. La d'atorgar les autoritzacions de funcionament i inscripció al Registre d’Instal•lacions Juvenils.
2. La d'inspeccionar aquestes instal•lacions per tal
d'assegurar, en tot moment, les seves condicions tècniques.
3. La d'incoar expedients sancionadors i la seva resolució
d'acord amb la legislació vigent.
Al Barcelonès hi ha actualment aquestes instal•lacions juvenils: accès al llistat [1].
Classificació de les instal•lacions de joventut, segons la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal•lacions
destinades a activitats amb infants i joves.
a) Albergs de joventut. S'entén per alberg de joventut tota instal•lació que permanentment o temporalment es
destini a donar allotjament, com a lloc de pas, d'estada o de realització d'una activitat, a joves, en forma
individual o col•lectiva, i també, amb determinades condicions, a famílies, adults i grups d'infants.
b) Cases de colònies. S'entén per casa de colònies tota instal•lació que permanentment o temporalment es
destini a donar allotjament a grups d'infants o de joves participants en activitats educatives en el temps lliure,
culturals i de lleure.
c) Granges escola o aules de natura, entenent per tals les cases de colònies que ofereixen equipaments
suficients i adequats per al treball didàctic en el temps lliure amb infants i joves en tècniques agràries i
ramaderes, en el coneixement del medi natural i en l'educació ambiental.
d) Campaments juvenils: són instal•lacions a l'aire lliure dotades d'uns equipaments bàsics; es destinen
exclusivament a la realització d'estades amb grups d'infants i joves, organitzades per entitats o institucions
degudament reconegudes.
Noves instal•lacions:
Tota persona física o jurídica que vulgui obrir alguna instal•lació juvenil ha de presentar en aquest Consell
Comarcal la comunicació prèvia a la posada en funcionament de la instal•lació així com la corresponent
declaració responsable en la que declara que compleix tota la normativa aplicable i que disposa de la
documentació tècnica i justificativa que s’especifica a l'article 6 del Decret 140/2003.
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La comunicació prèvia i la declaració responsable [2] s’han de fer a través d’uns impresos ajustats als models
que el Consell Comarcal té en suport web i en paper en les instal•lacions del Consell a disposició de tots els
interessats.
També s'han d'inscriure, mitjançant els corresponent oficials, les comunicacions de modificacions de les
instal•lacions que alterin les condicions amb què es va fer la comunicació prèvia i, en el seu cas, la declaració
responsable, així com les baixes, les suspensions i els canvis de titularitat.
Modificacions en instal•lacions ja autoritzades:
Una vegada realitzades les obres o modificacions pertinents, caldrà comunicar aquestes amb el model oficial
per comunicació de canvi de nom, de tipus, de capacitat o de característiques [3].
Servei d’assessorament:
El Consell Comarcal del Barcelonès disposa d’un servei complementari d'assessorament tècnic sobre l’aplicació
del Reglament d’Instal•lacions Juvenils (Decret 140/2003, de 10 de juny)
Podeu contactar amb el servei técnic a través d'aquest formulari [4].
Links JovesLink jove: Normativa general sobre instal·lacions juvenils [5]
Llistat d'instal·lacions juvenils a Catalunya [6]

Documents
06 Comunicació modificació de dades de contacte o localització [7]
05 Comunicació canvi de titular i/o administrador [8]
04 Comunicació modificació de nom,tipus i/o capacitat [9]
03 Comunicació suspensió, reinici i/o baixa [10]
02 Comunicació prèvia i declaració responsable [11]
07 TAXA ALBERGS publicacio al BOP [12]

Enllaços
Llistat d'instal·lacions juvenils a Catalunya [1]
Normativa general sobre instal·lacions juvenils [13]
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Links:
[1] http://dps.gencat.cat/jov_geij_web/AppJava/cercar.do?reqCode=edit
[2] http://www.barcelonesjove.net/sites/default/files/filelibrary/02%20Comunicaci%C3%B3%20pr%C3%A8via%2
0a%20la%20posada%20en%20funcionament%20CCB.pdf
[3] http://www.barcelonesjove.net/sites/default/files/filelibrary/04%20Comunicaci%C3%B3%20modificaci%C3%B
3%20de%20nom_tipus_capacitat%20CONSELL.pdf
[4] http://www.barcelonesjove.net/contacte
[5] https://www.barcelonesjove.net/linksjoves/links-joves/vacances-i-estades/allotjament/albergs/normativa-gen
eral-sobre-instal%C2%B7lacions
[6] https://www.barcelonesjove.net/linksjoves/links-joves/vacances-i-estades/allotjament/albergs/llistat-dinstal%
C2%B7lacions-juvenils-catal
[7] https://www.barcelonesjove.net/sites/default/files/filelibrary/06%20Comunicaci%C3%B3%20modificaci%C3%
B3%20de%20dades%20CONSELL.pdf
[8] https://www.barcelonesjove.net/sites/default/files/filelibrary/05%20Comunicaci%C3%B3%20canvi%20de%20
titular_administrador%20CONSELL.pdf
[9] https://www.barcelonesjove.net/sites/default/files/filelibrary/04%20Comunicaci%C3%B3%20modificaci%C3%
B3%20de%20nom_tipus_capacitat%20CONSELL.pdf
[10] https://www.barcelonesjove.net/sites/default/files/filelibrary/03%20Comunicaci%C3%B3%20suspensi%C3%
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B3_reinici_baixa%20CONSELL.pdf
[11] https://www.barcelonesjove.net/sites/default/files/filelibrary/02%20Comunicaci%C3%B3%20pr%C3%A8via
%20posada%20en%20funcionament%20CONSELL.pdf
[12] https://www.barcelonesjove.net/sites/default/files/filelibrary/07%20TAXA%20ALBERGS%20publicacio%20al
%20BOP.pdf
[13] http://benestar.gencat.cat/ca/el_departament/legislacio/02legislacio_de_referencia_per_ambits_tematics/jov
entut#FW_bloc_1a78ec9e-013e-11e4-8e21-000c29cdf219_6
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