
REGLAMENT DEL REGISTRE D’INSTAL·LACIONS DESTINADES A 
ACTIVITATS DE LLEURE AMB INFANTS I JOVES DEL CONSEL L 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS  

 
El Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, d’adequació de normes amb rang de llei 
a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, relativa als serveis del 
mercat interior, va introduir una sèrie de modificacions a la Llei 38/1991, de 30 de 
desembre, d’instal· lacions destinades a activitats amb infants i joves. 
 
A partir de l’entrada en vigor de l’article 8 bis, el Registre d’instal· lacions 
destinades a activitats amb infants i joves, substitueix el Llibre de registre previst en 
el Decret 276/1994, de 14 d’octubre i en el Decret 140/2003, de 10 de juny. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Ripollès exerceix la potestat d’execució en 
aquesta matèria, ha d’aprovar la creació del Registre d’instal· lacions destinades a 
activitats amb infants i joves i la seva normativa reguladora. 
 
 
Article 1. Objecte 
 
1.1 Aquest Reglament té per objecte crear el Registre d’instal· lacions destinades a 
activitats de lleure amb infants i joves del Consell Comarcal del Ripollès,  regular-ne 
les característiques bàsiques de funcionament i el seu contingut mínim.  
 
1.2 El Registre d’instal· lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves 
està adscrit a la subàrea de Joventut del Consell Comarcal. 
 
 
Article 2. Comunicació prèvia i inscripció en el Registre d’instal· lacions 
destinades a activitats de lleure amb infants i joves 
 
2.1 La posada en funcionament de les instal· lacions destinades a activitats de lleure 
amb infants i joves, previstes a la Llei 38/1991, de 30 de desembre, situades a la 
comarca del Ripollès, requereix la comunicació prèvia al Consell Comarcal, 
acompanyada amb una declaració responsable que es manifesti sobre el compliment 
dels requisits que la normativa estableix.  
 
2.2 El Consell Comarcal, una vegada rebuda la comunicació, ha d’inscriure d’ofici 
la instal· lació en el Registre d’instal· lacions destinades a activitats de lleure amb 
infants i joves mitjançant resolució de presidència. 
 
2.3  També s’han d’inscriure d’ofici 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. 
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2.4 La resolució d’inscripció ha de ser notificada a la persona que en sigui titular 
dins el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la presentació de la 
comunicació prèvia al Consell Comarcal. 
 
 
Article 3. Registre d’instal· lacions destinades a activitats de lleure amb infants i 
joves de la Generalitat de Catalunya 
 
3.1 El Consell Comarcal ha de comunicar a l’òrgan competent en matèria de 
joventut de la Generalitat de Catalunya, les instal· lacions que hagi inscrit per a la 
seva corresponent inscripció en el Registre d’instal· lacions destinades a activitats de 
lleure amb infants i joves de la Generalitat de Catalunya. 
 
3.2 Així mateix, el Consell comarcal ha de comunicar a l’òrgan competent en 
matèria de joventut de la Generalitat de Catalunya qualsevol modificació de les 
dades que figuren en el seu Registre. 
 
 
Article 4. Unitat responsable de la tramitació del procediment de comunicació 
prèvia i d’inscripció en el Registre 
 
La subàrea de Joventut és la responsable directa de la tramitació del procediment de 
comunicació prèvia de les instal· lacions destinades a activitats de lleure amb infants 
i joves i de la seva inscripció en el Registre, així com de les posteriors modificacions 
de les condicions de la comunicació que es puguin produir. 
 
 
Article 5. Contingut  
 
Les dades mínimes que han de constar en el Registre per a cada instal· lació i que 
han de figurar a la resolució d’inscripció són les següents: el tipus de la instal· lació, 
el nom de la instal· lació, la seva adreça, el nom de la seva persona o entitat titular, el 
nom de la persona administradora, el nombre de places que disposa la instal· lació i 
la data de la inscripció.  
 
 
Article 6. Publicitat del registre 
 
6.1 Les dades que figuren en el Registre són públiques amb les excepcions 
establertes per la normativa relativa a la protecció de dades personals. Qualsevol 
persona física o jurídica interessada pot obtenir la informació que s’hi conté, d’acord 
amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 
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6.2 Les persones interessades podran sol· licitar, per escrit, l’expedició de 
certificacions sobre les dades corresponents a la instal· lació de la que en siguin 
titulars i que constin en el Registre. 
 
 
Article 7. Verificacions 
 
El Consell Comarcal pot realitzar les verificacions que cregui oportunes sobre la 
conformitat, veracitat i exactitud de les dades que es comuniquin i declarin per les 
persones titulars de les instal· lacions destinades a activitats de lleure amb infants i 
joves des del dia de la presentació de la comunicació, en els termes previstos a la 
normativa corresponent. 
 
 
Disposicions finals 
 
Primera 
 
Aquest reglament entra en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació íntegra al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
Segona 
 
Des de l’entrada en vigor d’aquest Reglament les instal· lacions destinades a 
activitats de lleure amb infants i joves que ja hagin estat autoritzades passaran a 
integrar-se en el Registre d’instal· lacions destinades a activitats de lleure amb 
infants i joves del Consell Comarcal del Ripollès. 
 

(Publicat al BOP de Girona núm. 133 de 13 de juliol de 2011) 

 


