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LEGISLACIÓ
JOVENTUT
A continuació, podeu consultar la normativa principal que regula les activitats i els organismes
que treballen amb la joventut. Trobareu la normativa ordenada per importància (lleis i decrets llei,
decrets, ordres i resolucions) i cronològicament, de la més recent a la més antiga. Cal tenir en
compte que la norma esta enllaçada a textos consolidats del web del Portal Jurídic de la
Generalitat de Catalunya.
Estructura de la Direcció General de Joventut
Agència Catalana de Joventut
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Cens d'entitats
Formació i lleure
Instal·lacions juvenils
Serveis d'informació juvenil
Consells i comissions

ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT
Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família
Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut

AGÈNCIA CATALANA DE JOVENTUT
Llei 6/2006, de 26 de maig, de creació de l'Agència Catalana de la Joventut
Decret 129/2007, de 5 de juny, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència Catalana de la Joventut

CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA
LLEIS I DECRETS LLEI

LLEI 1/2010, del 4 de febrer, de segona modificació de la Llei 14/1985, del 28 de juny, per la qual
es regula el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya .
Llei 14/1985, de 28 de juny, per la qual es regula el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Llei 24/1998, de 30 de desembre, de modificació de la Llei 14/1985, del 28 de juny, per la qual es
regula el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
DECRETS
Decret 10/2002, de 8 de gener, d'aprovació dels estatuts del Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya
Decret 428/2004, de 16 de novembre, de modificació dels estatuts del Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya, aprovats pel Decret 10/2002, de 8 de gener

CENS D'ENTITATS
Ordre BSF/12/2014, de 23 de gener, del Cens d'entitats juvenils

FORMACIÓ I LLEURE
DECRETS
Decret 213/1987, de 9 de juny, sobre reconeixement d'escoles d'educadors en el Lleure Infantil i
Juvenil

ORDRES I RESOLUCIONS
Ordre BSF/196/2013, de 2 d’agost, per la qual s’estableixen els programes dels cursos de formació
de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
Ordre de 2 de novembre de 2009, per la qual es crea la Comissió Assessora per a l'elaboració de
les bases de la Llei de reconeixement i suport a les associacions juvenils d'educació en el lleure.
Resolució de 17 de juliol de 1987, per la qual s'estableixen les etapes i condicions bàsiques de
realització del Curs de pedagogia del lleure i l'animació sòciocultural

INSTAL·LACIONS JUVENILS
LLEIS I DECRETS LLEI
Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves
Decret legislatiu 2/1994, de 13 de juliol, pel qual es modifica la Llei 14/1985, de 28 de juny, que
regula el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, i la Llei 38/1991, de 30 de desembre,
d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves
Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives
DECRETS
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
Decret 203/2013, de 30 de juliol, d’aprovació del Reglament de campaments juvenils
Decret 187/1993, de 27 de juliol, de delegació de competències de la Generalitat en matèria de
joventut a les comarques
Decret 140/2003, de 10 de juny, d'aprovació del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats
amb infants i joves
Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d'educació en el lleure en les quals
participen menors de 18 anys

SERVEIS D'INFORMACIÓ JUVENIL
DECRETS
Decret 297/1987, de 14 de setembre, pel qual es regula l'obertura i el funcionament dels serveis
d'informació juvenil
ORDRES I RESOLUCIONS
Ordre de 7 d'octubre de 1987, per la qual es concreten les condicions d'obertura i funcionament
dels serveis d'informació juvenil
Ordre d'11 de novembre de 1994, per la qual es regulen les relacions dels serveis d'informació
juvenil amb la Secretaria de Joventut

CONSELLS I COMISSIONS
DECRETS
Decret 358/2004, de 24 d'agost, de creació de la Comissió Interdepartamental de Polítiques de
Joventut
Decret 8/2006, de 31 de gener, pel qual es crea la Comissió d'Estudi de l'Educació en el Lleure
ORDRES I RESOLUCIONS
Ordre PRE/367/2003, d'1 de setembre, per la qual es crea el Consell Assessor de Formació en
l'Educació en el Lleure de la Secretaria de Joventut
Ordre, de 2 d'octubre de 2009, per la qual es crea el Consell Assessor de les Polítiques de
Joventut
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