PLA D’ACTUACIÓ EN MATÈRIA D’INSTAL·LACIONS
JUVENILS-CCAE

1.- ANTECEDENTS
En relació a la competència sobre instal·lacions juvenils a Catalunya, la
titularitat d’aquesta és de la Generalitat de Catalunya a través de la Llei
381/1991, de 30 de desembre d’instal·lacions destinades a activitats amb
infants i joves. Tot i això, les potestats d’execució (tramitació de la
comunicació prèvia, inscripció inicial, inspecció i sanció) estan delegades
pel Decret 1871/1993 als consells comarcals.
En aquesta línia, des de l’any 1994 s’han anat signant convenis de
delegació de competències amb cada consell comarcal i, a partir del 2014,
es gestiona a través del Contracte-Programa del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
Per aquest motiu, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà duu a terme, des
del 1994, un pla biennal d’inspeccions de les instal·lacions de la comarca
inscrits al Registre de la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils, d’acord
amb el que estipula l’esmentada Llei 38/1991 i el Decret 140/2003 del
Reglament d’Instal·lacions Juvenils.
El mateix Contracte-Programa, en l’apartat d’execució d’aquestes
competències delegades, especifca que els ens locals (en aquest cas, el
Consell Comarcal), han de «vetllar pel compliment de la normativa en
matèria d’instal·lacions juvenils...»
D’aquesta tasca vetlladora se’n deriva, doncs, tant la inspecció de les
instal·lacions registrades com la detecció, inspecció i sanció, si s’escau,
d’aquelles que no hi estiguin però de les quals hi hagi indicis que puguin
acollir activitats de pernoctació amb infants i joves.
Pel que fa a les activitats amb infants i joves, i també a través del mateix
Contracte-Programa, el Consell Comarcal desenvolupa la tasca de
verifcació del compliment del Decret 267/2016, de 5 de juliol, de regulació

de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18
anys, per aquelles activitats que es duguin a terme a la comarca de l’Alt
Empordà.

2.- FONAMENTS LEGALS
•

Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a
activitats amb infants i joves.

•

Decret 187/1993, de 27 de juliol, de delegació de competències de la
Generalitat en matèria de joventut a les comarques.

•

Decret 140/2003, del Reglament d’Instal·lacions destinades a activitats
amb infants i joves.

•

Decret 16/2014 del Reglament del Registre d’instal·lacions destinades
a activitats amb infants i joves.

•

Convenis de delegació de competències de la Direcció General de
Joventut de l’activitat inspectora de les instal·lacions juvenils (19942013)

•

Contracte-Programa del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies (anys 2014-2017 i 2017-2019).

•

Decret 2671/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure
en les quals participen menors de 18 anys.

3.- CONTINGUT DEL PLA D’ACTUACIÓ
3.1.- INSTAL·LACIONS INSCRITES AL REGISTRE DE LA XARXA CATALANA
D’INSTAL·LACIONS JUVENILS Biennalment s’incoarà una resolució d’inici del procés d’inspecció per a
totes les instal·lacions inscrites al Registre de la Xarxa Catalana
d’Instal·lacions Juvenils.

A partir d’aquí, aquest procés inclourà la comunicació amb cadascuna de les
instal·lacions per coordinar el calendari d’inspeccions, la pròpia inspecció insitu per part dels tècnics del Consell Comarcal, l’enviament de l’informe de
la visita amb els requeriments que se’n puguin derivar, la tramitació de
l’expedient documental a l’aplicatiu de la Direcció General de Joventut, etc.

3.2.- ALTRES INSTAL·LACIONS NO INSCRITES AL REGISTRE En relació a altres instal·lacions de la comarca no inscrites a aquest
Registre, es procedirà segons els següents paràmetres d’actuació per tal de
detectar aquelles sobre les quals hi hagi indicis que poden estar acollint
activitats de pernoctació amb infants i joves.
1. Elaboració d’un llistat d’instal·lacions (cases, ermites o similars) no
inscrites en el Registre de la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils,
de les quals es tingui constància que en algun moment o altre, hagin
acollit activitats de pernoctació amb infants i joves, amb el detall del
màxim de dades de contacte del titular, les coordenades de situació i
una breu descripció de l’activitat que s’hi desenvolupa. Aquest llistat
s’haurà d’anar actualitzant de forma regular.
2. Seguiment de les activitats de lleure infantil i juvenil que han estat
notifcades al CCAE, especialment aquelles que inclouen
pernoctacions, per tal de verifcar si es duen a terme en instal·lacions
inscrites al Registre.
3. Detecció i recerca d’altres activitats de lleure, no notifcades, que
incloguin la pernoctació d’infants i joves i que es duguin a terme a la
comarca, per tal de verifcar si es duen a terme en instal·lacions
inscrites al Registre (a través del seguiment de diferents canals de
comunicació relacionats amb el lleure infantil i juvenil com pàgines
web, xarxes socials, revistes, diaris, fulletons, cartells, etc.)
4. Reunions amb representants de diferents cossos de seguretat de la
comarca (Mossos d’Esquadra, Agents Rurals, Bombers, etc.) per tal
d’establir un canal de comunicació quan es detectin instal·lacions que
acullen infants o joves que no estiguin inscrites al Registre.

5. Reunions informatives amb representants dels ajuntaments de la
comarca per tal d’explicar les competències de cada administració i la
normativa vigent en matèria d’instal·lacions juvenils i defnir els
canals de comunicació en cas de detecció d’instal·lacions no inscrites
al Registre i que acullin activitats amb infants i joves.
Als titulars de les instal·lacions que es detectin a partir d’aquestes
actuacions se’ls enviarà, de forma preventiva, una comunicació informantlos de la normativa vigent en matèria d’instal·lacions juvenils i de la
prohibició d’acollir activitats de pernoctació amb infants i joves.
El pla d’actuació es complementarà amb inspeccions a aquelles
instal·lacions on hi hagi indicis que s’hi estan duent a terme activitats de
pernoctació amb infants i joves, i l’obertura dels corresponents expedients
sancionadors si es demostra que s’està incomplint la normativa vigent en
aquesta matèria.
Finalment, cada any, abans del 31 de maig, el tècnic cap de l’àrea de
Joventut i Esports, elaborarà un informe detallant totes les actuacions dutes
a terme dins l’abast del pla, així com l’estat dels expedients que s’hagin
obert, si és el cas. D’aquest informe se’n donarà compte a la Junta de Govern
Local.

