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Identificació de l'expedient 

 

Expedient número AA_XXX/20XX, relatiu a la proposta d’inscripció al Registre 

d'Instal·lacions Destinades a Activitats amb Infants i Joves de la posada en 

funcionament de l'alberg de joventut Els Pins. 

 

 

Antecedents 

 

1. El 17 de desembre de 20XX el senyor xxxx, com a titular de l'alberg de joventut Els 

Pins, presenta davant el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre una comunicació 

prèvia a la posada en funcionament de la instal·lació esmentada, amb la declaració 

responsable corresponent. 

 

2. El 10 de febrer de 20XX el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, mitjançant 

Resolució de la Presidència, proposa la inscripció de la posada en funcionament de 

l'alberg de joventut Els Pins al Registre d'Instal·lacions Destinades a Activitats amb 

Infants i Joves. 

 

 

Fonaments de dret 

 

1. El Decret 140/2003, de 10 de juny, d'aprovació del Reglament d’instal·lacions 

destinades a activitats  amb infants i joves, modificat pel 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, regula els requisits exigibles per a 

iniciar l'activitat d'una instal·lació juvenil, el procediment de comunicació prèvia 

amb declaració responsable i els efectes que se'n deriven. 

 

2. Segons l'article 3 de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions 

destinades a activitats amb infants i joves, el funcionament d'aquestes 

instal·lacions requereix la comunicació prèvia a l'Administració competent, la qual 

l'ha d'inscriure d'ofici en el Registre d'Instal·lacions Destinades a Activitats amb 

Infants i Joves.  

 

3. D'acord amb l'article 8 bis de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, la gestió del 

Registre esmentat correspon a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de 

Catalunya, que la duu a terme d'acord amb el reglament que el regula. 

 



4. D'acord amb l'article 5 del 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 Direcció General de Joventut ha d'inscriure al Registre, a proposta del 

consell comarcal competent, les dades registrals contingudes en les 

comunicacions prèvies lliurades per les persones titulars de les instal·lacions i els 

actes administratius que les modifiquen. 

 

 

Resolució 

 

Per tant, resolc: 

 

Inscriure al Registre d'Instal·lacions Destinades a Activitats amb Infants i Joves la 

posada en funcionament de la instal·lació juvenil Els Pins, del municipi de Miravet, amb 

adreça al carrer de la Pou, 37, com a alberg de joventut, amb el número de Registre 

XXX i amb una capacitat de 40 places. La titularitat de la instal·lació recau en el senyor 

xxxx, i la persona administradora és la senyora yyyy. 

 

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs 

de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d'un mes a comptar 

des de l’endemà de la recepció de la notificació d'aquesta resolució, d’acord amb el 

que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 123 i 124 de la 

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques; 

 

o bé, 

 

recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 

Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la 

notificació d'aquesta resolució, d’acord amb el que estableixen els articles 8, 25 i 46 de 

la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, 

sense perjudici de de qualsevol altre recurs que es consideri procedent. 

 

 

Barcelona, 12 de març de 20XX 

 

El director general de Joventut 

 

(signatura tradicional / signatura electrònica) 

 

Toni Puig i Cases 

  


