
 

  

Sol·licitud d’inspecció d’allotjament infantil i juvenil 

Què és l’informe sanitari? 

Els allotjaments infantils i juvenils han de tenir a disposició dels usuaris o de qualsevol 
inspector, l'informe de l'any en curs que acrediti les correctes condicions higièniques i sanitàries 
de la instal·lació, emès i signat pels serveis sanitaris de l'administració competent (art. 20.1.c 
Decret 140/2003, d'aprovació del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants 
i joves. DOGC, núm. 3907). A la ciutat de Barcelona, és l'Agència de Salut Pública qui té la 
competència en aquesta matèria. 

Com s’ha de sol·licitar una inspecció? 

La sol·licitud ha d’incloure: 

 Dades de qui fa la petició: nom i cognoms, domicili, telèfon, correu electrònic. 

 Dades de l’establiment: nom, adreça, titular o raó social. 

On podeu presentar la vostra sol·licitud? 

 Presentant una instància dirigida al Servei de Qualitat i Intervenció Ambiental al Registre 
de l’Agència de Salut Pública de Barcelona a la Pl. Lesseps, 1, 08023, de Barcelona, de 
dilluns a divendres, de 9:00h a 14:00h.  

 Al Registre de les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona 

 Per telèfon trucant al 93.202.77.60 

 Enviant un correu electrònic a sequia@aspb.cat  

Com es gestiona la sol·licitud? 

Un cop rebuda la vostra sol·licitud, un tècnic es posarà en contacte amb vosaltres per concertar 
dia i hora d’inspecció. 
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Quina és la normativa higienicosanitària aplicable? 

1. Llei 38/1991, de 30 de desembre, instal·lacions destinades a activitats amb infants i 
joves. DOGC, núm. 1543 (20 de gener de 1992). 
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/vacances_i_estades/Llei_38_19
91_JOVECAT.pdf 

2. Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a 
activitats amb infants i joves. DOGC, núm. 3907 (18 de juny de 2003). 
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/vacances_i_estades/Decret140
_2003_JOVECAT.pdf 

3.  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. DOGC, núm. 6561 (13 de 
febrer de 2014). 
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/vacances_i_estades/Decret_16
_2014_11_febrer_JOVECAT.pdf 

4. Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la 
qualitat de l’aigua de consum humà. BOE, núm. 45 (21 de febrer de 2003). 
http://www.boe.es/boe/dias/2003/02/21/pdfs/A07228-07245.pdf  

5. Pla de vigilància i control  sanitaris de les aigües de consum humà a Catalunya 
http://www.gencat.cat/salut/aigua/cat/pdfs/vicachcat.pdf  

6.  Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris 
per a la prevenció i el control de la legionel·losi. BOE, núm. 171 (18 de juliol de 2003). 
http://www.boe.es/boe/dias/2003/07/18/pdfs/A28055-28069.pdf  

7.  Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions 
higienicosanitàries per a la  prevenció i control de la legionel·losi. DOGC, núm. 4185 (29 
de juliol de 2004).  
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=348
269&language=ca_ES&action=fitxa   

8. Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública. DOGC, núm. 5495 (30 d’octubre de 
2009). 
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=sing
le&documentId=532871&language=ca_ES 

Més informació a: 

Normativa i legislació en matèria de joventut: 
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/xarxa_catalana_instalacions_juvenils/le
gislacio/ 

http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/vacances_i_estades/Llei_38_1991_JOVECAT.pdf
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/vacances_i_estades/Llei_38_1991_JOVECAT.pdf
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/vacances_i_estades/Decret140_2003_JOVECAT.pdf
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/vacances_i_estades/Decret140_2003_JOVECAT.pdf
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/vacances_i_estades/Decret_16_2014_11_febrer_JOVECAT.pdf
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/vacances_i_estades/Decret_16_2014_11_febrer_JOVECAT.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/02/21/pdfs/A07228-07245.pdf
http://www.gencat.cat/salut/aigua/cat/pdfs/vicachcat.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/07/18/pdfs/A28055-28069.pdf
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=348269&language=ca_ES&action=fitxa
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=348269&language=ca_ES&action=fitxa
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/xarxa_catalana_instalacions_juvenils/legislacio/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/xarxa_catalana_instalacions_juvenils/legislacio/


 

  

Quina és la documentació que caldrà consultar el dia de la inspecció? 

1. Autocontrols de salubritat de les instal·lacions: 

1.1. Programació de les activitats de neteja: descripció de les activitats per cadascun 
dels espais, la periodicitat i el responsable. 

1.2. Programació de les activitats de manteniment, tant si es realitza per personal 
propi com per empreses contractades. 

1.3. Registres de les activitats i incidències. 

2. Autocontrol de l’aigua de consum humà 

2.1. Darrers registres del control diari de clor en l’aigua de consum. 

2.2. Resultats del darrer anàlisi de control de l’aigua de consum humà  

- Abans de l'inici de l'activitat i cada 5 anys: anàlisi de xarxa interior (paràmetres: 
olor, sabor, turbidesa, color conductivitat, ph, amoni, Escherichia Coli, bacteris 
coliformes, coure, cromo, níquel, ferro i plom)  

- Anualment: anàlisi de control anual (paràmetres: olor, sabor, turbidesa, color 
conductivitat, ph, amoni, Escherichia Coli, bacteris coliformes) 

3. Autocontrol per la prevenció i control de legionel·la en l’aigua calenta sanitària 

3.1. Programa de manteniment de la instal·lació segons l’annex 3 del RD 865/2003 

3.2. Plànol o esquema del circuit/s 

3.3. Resultats dels darrers anàlisis de legionel·la en l’aigua 

3.4. Registres de temperatura, purgues, revisions i altres operacions de manteniment 

3.5. Registre de la darrera neteja i desinfecció del circuit i elements desmuntables 
(certificat/s en el cas que ho faci una empresa externa) 

3.6. Certificat de formació del responsable de manteniment 

3.7. Certificat/s de revisió de la/es instal·lacions per part d'una entitat acreditada per 
la Generalitat (en les d'instal·lacions amb circuit de retorn) 

4. Plans de control de plagues 

4.1. Pla d’actuació amb les activitats previstes  

4.2. Registres de les actuacions  

 

 


