Ordre de 25 de setembre de 1985, per la qual s'estableix la normativa per a l'obertura i
funcionament de Cases de Colònies i Albergs de Joventut
Pel Decret 269/1985, de 19 de setembre, ha quedat establerta l'ordenació de les Cases de Colònies i
Albergs de Joventut.
El caràcter general d'aquest Decret fa necessària una regulació més detallada dels requisits i serveis
mínims exigibles a aquestes instal·lacions, així com els drets i deures dels seus usuaris.
Per aquest motiu, d'acord amb la disposició final primera de l'esmentat Decret, i atès el que disposa
l'Ordre de 10 de desembre de 1981, de delegació de funcions en el Secretari General de la Presidència,
Ordeno:
Article primer
Les persones físiques o jurídiques que projectin instal·lar una Casa de Colònies o un Alberg de Joventut
sol·licitaran a la Direcció General de Joventut la corresponent autorització d'obertura, mitjançant
instància ajustada a model oficial, a la qual s'adjuntarà la documentació següent:
a)Memòria descriptiva de la instal·lació, especificant l'emplaçament i la situació, els serveis, el sistema
de subministrament d'aigua potable amb indicació de cabal diari i la capacitat dels dipòsits, el sistema de
subministrament d'energia, el sistema d'eliminació d'aigües residuals i deixalles, l'organització dels
serveis sanitaris, les mesures de seguretat i prevenció d'incendis signat per tècnics competents i el pla
d'evacuació.
b)Plànol de situació, en el qual s'assenyalin les vies de comunicació i distància fins als nuclis habitats
més propers.
c) Plànols dels locals de la Casa de Colònies o Alberg de Joventut.
d) Informe municipal.
e) Informe del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
f) Informe de salubritat ambiental i certificat de potabilitat d'aigües, lliurats pel Departament de Sanitat i
Seguretat Social.
g) Reglament Interior de la instal·lació.
h) Fotocòpia de la pòlissa de Responsabilitat Civil de la instal·lació.
Article segon
La Direcció General de Joventut, si ho considera necessari, podrà demanar, tant als responsables de la
gestió com a altres instàncies, qualsevol altra documentació complementària per concedir l'autorització
d'obertura de la instal·lació.
Article tercer
A la vista de la documentació presentada, la Direcció General de Joventut lliurarà, si s'escau, la
corresponent autorització d'obertura i inscriurà la instal·lació al Llibre de Registre de Cases de Colònies i
Albergs de Joventut, de la Direcció General de Joventut.
Article quart
L'autorització d'obertura serà vigent sempre que es mantinguin les mateixes condicions especificades en
la sol·licitud. Tota modificació de l'estructura o en els serveis que presta la instal·lació o bé qualsevol
canvi en la seva titularitat es notificarà a la Direcció General de Joventut per al seu coneixement i
autorització.
Article cinquè
Sens perjudici de la resta d'obligacions que puguin afectar-los per raó d'altres instàncies administratives,
les Cases de Colònies i Albergs de Joventut hauran de comptar, com a mínim, amb les condicions
següents:
1.Emplaçament
1.1.Les instal·lacions estaran emplaçades en zones salubres i considerades no perilloses per a la
integritat física dels usuaris.
1.2.Les instal·lacions situades en zones forestals on pugui existir perill d'incendi hauran de disposar
d'una franja de 25 metres d'amplada -lliure d'edificacions, arbusts i vegetació que puguin ocasionar risc
d'incendi-, que separi la zona edificada de la zona forestal.
1.3.Les instal·lacions situades prop d'una via de comunicació disposaran de les mesures de protecció
necessàries per tal d'evitar accidents.
2.Distribució
2.1.Els dormitoris, el menjador, la cuina, les sales de tallers i la infermeria estaran situats en
dependències diferents.
3.Dormitoris
3.1.Disposaran de ventilació directa a l'exterior que garanteixi la perfecta renovació de l'aire.
3.2.En qualsevol cas, els dormitoris no podran estar mai en soterranis.
3.3.Cada usuari disposarà d'un espai individual per dormir -ja sigui un llit o una plaça de llitera- dotat,
com a mínim, amb matalàs, funda de matalàs i flassada, els quals en tot moment hauran de trobar-se en

perfectes condicions higièniques. Igualment disposarà d'un habitacle, armari o taquilla per dipositar els
seus efectes personals.
3.4.El cubicatge per usuari no serà inferior a 5 m3 i el mínim d'espai de sòl per llit o llitera serà de 4 m2.
3.5.El mínim d'alçada per dormitori serà de 2,5 m.
3.6.La distància lateral entre llits o lliteres no podrà ser inferior a 50 cm.
3.7.En el cas de lliteres, es prendran les mesures oportunes per tal d'evitar accidents per caigudes des
dels somiers superiors.
4.Menjador i cuina
4.1.El menjador i la cuina hauran d'estar equipats convenientment amb el mobiliari, l'utillatge i la
coberteria adequats per a la seva funció.
4.2.L'eliminació de fums i vapors haurà d'assegurar-se per un sistema eficaç i continu.
4.3.Els aliments i provisions s'hauran d'emmagatzemar en un indret fresc i protegit dels insectes i
rosegadors i de la humitat. Caldrà que hi hagi suficient capacitat d'emmagatzematge frigorífic i de
congelació per a aquelles primeres matèries i aliments preparats que ho necessitin.
4.4.La cuina haurà de poder quedar convenientment tancada per tal d'evitar l'accés de persones no
autoritzades.
5.Sales de tallers
5.1.Tota casa de colònies disposarà de sales de tallers per a la realització d'activitats.
5.2.Cada una d'aquestes sales tindrà garantit el corresponent airejament i l'accés a un punt d'aigua per
permetre la netedat dels estris emprats.
6.Serveis higiènics
6.1.Les Cases de Colònies i Albergs de Joventut disposaran de blocs de serveis higiènics, en nombre
adequat per a homes i dones, mantinguts nets i en les necessàries condicions d'higiene.
6.2.Aquests blocs hauran de permetre una ventilació prou àmplia.
6.3.Tots els elements sanitaris disposaran d'aigua corrent.
6.4.Els serveis higiènics hauran de disposar, com a mínim, del següent:
a)Un evacuatori per a cada dotze persones o fracció.
b)Un lavabo per a cada deu persones o fracció.
c)Una dutxa per a cada dotze persones o fracció, on la zona de peus descalços haurà de disposar d'un
sòl antilliscant i fàcilment desinfectable.
d)Aigua calenta com a mínim en un dels lavabos i en una de les dutxes de cadascun dels nuclis
sanitaris.
6.5.Les Cases de Colònies o Albergs de Joventut hauran de disposar de les instal·lacions necessàries
per poder rentar i estendre roba.
7.Infermeria
7.1.Les Cases de Colònies i Albergs de Joventut hauran de disposar d'una infermeria aïllada dels locals
on habiten normalment els usuaris. El nombre de llits de la infermeria serà d'un per cada 30 places, amb
un mínim de dos.
7.2.La infermeria haurà de disposar d'un lavabo i evacuatori, independent de la resta dels serveis de la
casa.
7.3.Igualment, disposarà de farmaciola de primers auxilis, que comptarà amb els materials suficients per
poder atendre els casos més corrents. Es prendran les mesures necessàries per impedir l'accés dels
infants als medicaments.
8.Sistema de prevenció d'incendis
8.1.Les Cases de Colònies o Albergs de Joventut hauran de garantir les mesures de seguretat suficients
i necessàries per preveure els incendis.
8.2.Els tipus de materials emprats en la construcció i decoració de les instal·lacions hauran de ser, en el
possible, no combustible, i sempre de baixa inflamabilitat.
8.3.La quantitat i el tipus d'extintors estan determinats pels criteris següents:
a)Un mínim de dos per planta.
b)El recorregut màxim per trobar un extintor des de qualsevol punt de la casa haurà de ser de 25 m.
c)Les dependències i habitacions d'usos específics en les quals pugui existir un més gran perill d'incendi
hauran de disposar d'un extintor addicional situat a l'entrada de la dependència.
d)Els extintors de les dependències normals de la casa hauran de ser, com a mínim, de 3,5 kg, de pols,
tipus ABC o antibrasa. Els de les dependències d'usos específics hauran de ser, com a mínim, de 5 kg,
del tipus adequat al foc que hagin d'apagar. Els extintors hauran d'estar homologats i amb contracte de
manteniment.
8.4.L'edifici haurà de disposar d'una bona senyalització per tal de garantir una evacuació ràpida en cas
d'emergència. La senyalització haurà de ser clara i entenedora, tant de dia com de nit. La senyalització
de dia haurà de consistir en rètols o indicadors de direcció cap als llocs previstos de sortida; la
senyalització de nit, en llums de nit i d'emergència.

8.5.L'emmagatzematge de materials líquids o sòlids inflamables, especialment ampolles de gas, no
podrà fer-se sense les corresponents mesures de seguretat.
8.6.Les Cases de Colònies o Albergs de Joventut hauran de complir la normativa vigent referent a les
condicions de protecció contra incendis en els edificis.
9.Aigua potable
9.1.Tota Casa de Colònies o Alberg de Joventut haurà d'assegurar un subministrament abundant i
continu d'aigua potable.
9.2. Es disposaran els dipòsits de reserva adequats per a una capacitat mínima de 75 litres per
persona/dia. Els dipòsits tindran la capacitat necessària per a un dia, comptant la totalitat de places de la
casa.
9.3. Els dipòsits hauran d'estar emplaçats en un lloc que no permeti l'accés als usuaris de la casa. En
qualsevol cas, estaran convenientment tapats i protegits de tota possible font de contaminació.
9.4. Per tal de garantir les condicions bacterològiques de l'aigua quan el subministrament no provingui de
la xarxa municipal, les instal·lacions disposaran d'un aparell de cloració automàtica que ha de trobar-se
en tot moment en correcte funcionament.
9.5. En cas d'utilització d'aigües no potables per als evacuatoris o per a d'altres finalitats en les quals no
sigui necessària la potabilitat de l'aigua, els punts de captació d'aquestes aigües seran degudament
senyalitzats amb la indicació de: "No potable".
10.Evacuació d'aigües residuals i recollida de deixalles
10.1.L'eliminació de deixalles i d'aigües residuals s'efectuarà mitjançant sistema que reuneixi les
suficients condicions sanitàries, d'acord amb les normatives vigents sobre la matèria.
11.Instal·lacions elèctrica i de gas
11.1.Les instal·lacions elèctrica i de gas hauran de complir la normativa vigent sobre la matèria.
12.Altres instal·lacions
12.1.Tota Casa de Colònies haurà de disposar d'un espai de terreny a l'aire lliure, convenientment
delimitat i aïllat, per a la realització d'activitats diverses, com jocs, vetllades, esports, etc.
12.2.Si la instal·lació disposa de piscina, aquesta haurà de complir les condicions pròpies de les piscines
públiques.
Article sisè
1. Per tal de facilitar l'accés als disminuïts, en totes les Cases de Colònies i Albergs de Joventut s'hauran
de prendre les mesures oportunes per tal de suprimir al màxim possible les barreres arquitectòniques,
parant especial atenció als aspectes següents:
a)Accés a la planta baixa des de l'exterior mitjançant rampes i amplada suficient de les portes.
b)Habilitació d'un nombre suficient de serveis higiènics, tant a la planta baixa com prop dels dormitoris,
adaptats a l'ús de disminuïts.
2. En el cas d'instal·lacions de nova construcció es compliran les prescripcions tècniques de supressió
de barreres arquitectòniques.
Article setè
En cas que la instal·lació ofereixi un servei de pensió completa, s'hauran de tenir presents els següents
aspectes:
a)L'alimentació serà variada, equilibrada, de bona qualitat, servida en quantitat suficient i ben
presentada.
b)S'haurà de complir la normativa vigent sobre begudes alcohòliques.
c)El personal encarregat de la cuina haurà de complir la normativa vigent sobre manipuladors d'aliments.
Article vuitè
Totes les Cases de Colònies i Albergs de Joventut, al mes de maig si només funcionen a l'estiu, i als
mesos de maig i d'octubre si funcionen durant tot l'any, hauran de presentar a la Direcció General de
Joventut i a l'Ajuntament corresponent la següent documentació:
a)Autorització sanitària competent que garanteixi les perfectes condicions higièniques i sanitàries de la
instal·lació i voltants, i on es faci constar que no existeix cap perill epidèmic o endèmic per als usuaris.
b)Certificat expedit per un tècnic competent que acrediti la correcta desinfecció dels locals.
c)Certificat lliurat pel Departament de Sanitat i Seguretat Social que acrediti la potabilitat de l'aigua.
d)Fotocòpia de la pòlissa vigent i de l'últim rebut de l'assegurança de responsabilitat civil de la
instal·lació.
e)Relació actualitzada de preus per serveis oferts. Una còpia d'aquesta documentació haurà d'estar a la
instal·lació a disposició dels usuaris i dels inspectors acreditats. Sense aquests requisits, la instal·lació
no podrà continuar prestant servei.
Article novè
Tota Casa de Colònies o Alberg de Joventut portarà un control dels grups usuaris mitjançant un llibre de
registre o similar. Igualment disposarà d'un Reglament Interior, on constaran els serveis que ofereix i els

preus vigents, que s'haurà de lliurar al grup usuari al moment de fer la contractació. Junt al Reglament
Interior es facilitarà el pla d'evacuació de la instal·lació davant les possibles emergències.
Article desè
Les Cases de Colònies són considerades centres docents en el temps lliure i hauran de complir la
normativa vigent sobre mesures preventives en relació al tabaquisme.
Article onzè
Els usuaris de les Cases de Colònies i Albergs de Joventut tindran els següents drets:
a)Fer ús de les instal·lacions d'acord amb la present ordenació i tenint en compte el que estableixi el
Reglament Interior de la Instal·lació.
b)Conèixer els preus dels diferents serveis, abans de la contractació i d'acord amb l'article novè.
c)Rebre justificant dels pagaments efectuats on consti el nom de la Casa de Colònies o Alberg de
Joventut, imprès o segellat, i tots i cadascun dels conceptes desglossats a cobrar.
d)Efectuar les reclamacions que considerin oportunes mitjançant el Full Oficial de Reclamacions, que els
haurà de ser facilitat per la mateixa instal·lació quan el sol·licitin, i que serà tramès pel mateix usuari a la
Direcció General de Joventut.
Article dotzè
Els usuaris de les Cases de Colònies i Albergs de Joventut tindran les següents obligacions:
a)Complir el Reglament Interior de la instal·lació.
b)Observar les normes lògiques de bona convivència social.
c)Comunicar als responsables de la instal·lació de qualsevol desperfecte causat a les instal·lacions.
d)Comunicar als responsables de la instal·lació dels casos de malaltia febril o contagiosa.
Article tretzè
La Direcció General de Joventut, a través d'inspectors acreditats, vetllarà pel compliment del Decret
269/1985, i del que estableix la present normativa. Igualment imposarà les sancions pertinents de
conformitat amb l'esmentat Decret.
Article catorzè
La Direcció General de Joventut podrà imposar sancions econòmiques a les persones físiques o
jurídiques titulars de Cases de Colònies i Albergs de Joventut que, excepte en els casos previstos en
l'article setzè d'aquesta Ordre, infringeixin la present normativa i hagin estat prèviament advertides. La
sanció s'imposarà en el seu grau màxim en casos de reincidència.
Article quinzè
Als efectes de la present Ordre, s'entendrà que hi ha reincidència si durant l'any immediatament anterior
l'infractor hagués estat objecte d'una altra sanció pel mateix concepte.
Article setzè
La Direcció General de Joventut podrà resoldre el tancament o la suspensió temporal d'una Casa de
Colònies o Alberg de Joventut en els casos següents:
a)Quan la instal·lació estigui en funcionament sense la corresponent Autorització d'Obertura o quan no
compleixi els requisits indicats en l'article vuitè d'aquesta Ordre.
b)Quan la salut, la seguretat o la integritat física dels usuaris sigui posada en perill per insalubritat de les
instal·lacions o per manca de mesures de seguretat.
c)Quan es realitzin actes que atemptin contra la Constitució i la legislació vigent sens perjudici de les
responsabilitats civils i penals en què puguin incórrer.
d)Quan els responsables de la gestió de la instal·lació refusin de sotmetre's al control de l'autoritat
administrativa o no prenguin les mesures que se'ls comuniqui per tal de solventar deficiències en la
instal·lació.
e)Quan a la instal·lació es realitzin activitats diferents a les específiques de les Cases de Colònies i
Albergs de Joventut.
Article dissetè
1.Els acords d'imposició de sancions seran susceptibles de recurs en el termini de quinze dies davant el
titular del Departament de la Presidència.
2.Els acords del titular del Departament de la Presidència resolent recursos posaran fi a la via
administrativa.
Disposicions transitòries
Primera.- Els titulars de les Cases de Colònies i Albergs de Joventut existents actualment hauran de
presentar, en el termini d'un any a partir de l'entrada en vigor de la present Ordre, al corresponent Servei
Territorial de Joventut, la documentació assenyalada a l'article primer, per tal d'obtenir la corresponent
autorització de funcionament.
Segona.- En el termini de cinc anys, a partir de l'entrada en vigor de la present Ordre, totes les Cases de
Colònies i Albergs de Joventut existents actualment hauran d'adequar-se a l'especificitat en els articles
cinquè i sisè de la present normativa.

Tercera.- Totes les Cases de Colònies i Albergs de Joventut que dintre dels terminis fixats a les anteriors
disposicions transitòries no compleixin els requisits assenyalats seran considerats establiments
clandestins i conseqüentment es resoldrà la seva suspensió d'activitats.
Disposicions finals
Primera.- L'autorització d'obertura, objecte de la present Ordre, s'entén sens perjudici de l'obtenció de les
autoritzacions que, segons llur legislació específica, hagin d'atorgar altres autoritats competents.
Segona.- Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
Barcelona, 25 de setembre de 1985
p.d.: Lluís Prenafeta i Garrusta
Secretari General

