
Ajuntament 
de Barcelona 

Urbanisme-Hábitat Urbá 
Direcció d'Actuació Urbanística 

CIRCULAR INTERNA 

núm. ordre: 076/2010 ACTIVITATS 
	

data: 15 de desembre de 2010 

modificada: 18 de maig de 2015 

TEMA: 	ALBERGS DE JOVENTUT 

normativa de referencia  LLEI 38/1991, DE 30 DE DESEMBRE, D'INSTAL•LACIONS DESTINADES A ACTIVITATS AMB INFANTS I 

JOVES. 
DECRET 276/1994, DE 10 D'OCTUBRE, D'APROVACIÓ DEL REGLAMENT D'INSTAL•LACIONS DESTINADES 

A ACTIVITATS DE LLEURE AMB INFANTS I JOVES. 
DECRET 140/2003, DE 10 DE JUNY, D'APROVACIÓ DEL REGLAMENT D'INSTAL•LACIONS DESTINADES A 

ACTIVITATS AMB INFANTS I JOVES. 
LLEI 3/2015, D'11 DE MAK, DE MESURES FISCALS, FINANCERES I ADMINISTRATIVES. 

altra normativa vinculada: 	NORMATIVES D'INCENDIS. 
TAULA D'ACCESSIBILITAT A LES ACTIVITATS DE CATALUNYA (TAAC). 

Atés els canvis normatius soferts durant aquest darrer temps, s'ha procedit a la revisió, refós i 
actualització de les Circulars existents per tal de que siguin efectives en el seu ús. 

Els albergs de joventut, d'acord amb la definició del Decret 140/2003, són instal•lacions que es 
destinen 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. 

El Consell Comarcal del Barcelonés és l'Administració Pública que té assumida la competéncia en 
materia d'autoritzacions per a aquestes instal•lacions ubicades a la comarca del Barcelonés 
(municipis de: Barcelona, Badalona, L'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Sant 

Adriá de Besós). 

Fins ara, des de l'entrada en vigor de la Ilei 20/2009 el procediment d'intervenció administrativa 
era el regim de comunicació, perú l'Article 80 apartat 22 de la Llei 3/2015, d'11 de mar, de 
mesures fiscals, financeres i administratives, modifica la Llei 20/2009 LPCAA suprimint de l'annex 
III l'epígraf 12.38: Cases de colónies, granges escola, aules de natura i albergs de joventut. 

En el terme Municipal de Barcelona, en ús de les facultats conferides per la Carta Municipal i 
mitjanlant la Instrucció per a l'aplicació de l'OMAIIA a partir de l'entrada en vigor de la Llei 
20/2009, aquestes activitats quedaran classificades automáticannent a I'annex III.2.b (activitats 

no regulades per la LPCAA). 

Així doncs, la seva tramitació davant l'Ajuntament de Barcelona es realitzará mitjaNant una 

comunicació amb certificació prévia. 
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En aquest trámit, a Barcelona, les Entitats Ambientals de Control hauran de verificar que 
l'esta bliment: 

1. Disposa de l'informe sanitari favorable emés per l'Agéncia de Salut Pública. 

2. Compleix les condicions técniques indicades al capítol 3 del citat Decret, referides a: 

a) Disposar d'un espai destinat a la recepció i informació de les persones usuáries. 

b) Disposar d'un o més espais d'ús comú. La superfície útil mínima del conjunt de les sales d'ús 

comú de la instal•lació, comptant-hi únicament menjadors, sales d'estar, sales taller i 
equivalents, será la que resulti d'aplicar la proporció 	m2  de sól per piala autoritzada. 

c) Ajustar-se a la normativa reguladora de les mesures generals de seguretat i prevenció 

d'incendis, més les específiques pel cas de capacitat superior a 50 persones. 

d) Tenir en compte les condicions de les edificacions pel que fa a evitar caigudes i garantir la 

seguretat deis usuaris (col•locació de baranes en escales, replans, balcons, finestres i 

obertures, d'alada mínima de 110 cm i separació de barrots no superior a 12 cm, si s'escau). 

e) Verificar que la instal•lació té forlosament, i com a mínim, les dependéncies següents, situades 

en habitacions diferents: dormitoris, menjador, blocs sanitaris i una sala o estanca destinada a 

les activitats própies de qui usa la instal•lació. Els blocs sanitaris, els dormitoris i la infermeria 

no podran ser lloc de pas habitual cap a altres dependéncies. 

f) Pel que fa als dormitoris, tenir en compte que no podran estar situats en soterranis i 

disposaran de Ilum natural i de ventilació directa de l'exterior (la superfície mínima de les 

obertures a l'exterior será igual a la dotzena part de la superfície útil del dormitori), amb les 

particularitats pel cas d'ubicació de l'alberg en edificis catalogats. La superfície útil deis 
dormitoris no podrá ser inferior a 5 m2; el cubicatge per persona no será inferior a 5 m3  i el 
mínim d'espai de sól per Hit o !litera será de 4 m2  de superfície útil. Caldrá verificar que es 
compleixen les normes d'allada i de superfície deis dormitoris i les distáncies entre llits 

establertes al Decret 140/2003 i que la distribució deis llits o de les Iliteres permet la total 
obertura de les portes i les finestres. 

g) Cada persona usuária disposará d'un espai individual per dormir ja sigui pina de Hit o piala de 
l'itera. La suma d'aquestes places donará la capacitat máxima d'allotjament de l'alberg. 

h) Verificar que es disposa d'un espai per a ús dels alberguistes, dotat deis equipaments 

necessaris per preparar i conservar els aliments, i per rentar els estris de cuina. Queden 

exclosos d'aquest compliment els albergs que ofereixen serveis complerts de manutenció, 

mantenint peró la possibilitat als seus usuaris d'escalfar-se el menjar i netejar els estris de 
cuina. Aquests equipaments podran estar situats en el menjador. 
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i) Verificar que disposen de blocs de serveis sanitaris, que hauran de tenir ventilació i hauran 
de disposar, com a mínim, deis aparells necessaris segons capacitat de la instal•lació. Els blocs 
de serveis higiénics de la zona d'ús nocturn estaran separats en funció del sexe de les 

persones que els han d'utilitzar. 

j) Verificar que disposen d'espais necessaris per poder rentar i estendre la roba. 

k) Si l'alberg té una capacitat igual o superior a 50 places, haurá de tenir infermeria. 

I) El funcionament 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 residéncia d'estudiants. 

Aixó només será possible quan la qualificació urbanística ho permeti (és a dir, en zones en les 
quals estigui permés l'ús residencial públic) i sempre que aquest fet estigui degudament 

especificat en la comunicació prévia. 

La Directora d'Actuació Urbanística 	 La Cap del Departament 
de Llicéncies d'Activitats 

Montserrat Mendoz Vilaseca 	 Cristina Polo Sangüesa 

Nota: L'original d'aquesta Circular resta, degudament signat, als nostres arxius. 
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