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El Govern aprova el nou Decret d’instal·lacions 
juvenils, que reforçarà la funció social d’aquests 
emplaçaments 

 El 2021 tanca amb un repunt a l’alça d’albergs (253), cases de 
colònies (205), campaments juvenils (30), granges escola (15) i 
aules de natura (10), que sumen 48.432 places 

 El Govern ha aportat un total de 4,7 milions d’euros en ajuts 
econòmics a les instal·lacions per fer front a la davallada de 
l’activitat durant la pandèmia 

El Govern ha aprovat aquest matí el nou Decret d’instal·lacions juvenils, que 
actualitza i posa al dia la normativa vigent des de l’any 2013 que regulava fins 
ara els emplaçaments destinats a activitats de lleure educatiu amb infants i 
joves. 

El text simplifica la tramitació electrònica administrativa i la col·laboració entre 
administracions, elimina requisits tècnics que havien quedat obsolets als titulars 
de les instal·lacions i n’estableix alguns de nous per adaptar-se a la realitat 
actual. També reforça la funció social de les instal·lacions juvenils, racionalitza 
la inspecció, adapta el Reglament de campaments juvenils i impulsa la Xarxa 
Catalana d’Instal·lacions Juvenils, entre altres canvis.  

Es tracta de millores que unificaran les normes que successivament hi ha anat 
havent sobre aquesta matèria, de manera que totes les instal·lacions compliran 
els mateixos requisits en lloc de fer-ho en funció de la normativa vigent en el 
moment que es va legalitzar la instal·lació. 

Un dels aspectes més destacats del Decret es troba en l’àmbit de la funció social 
de les instal·lacions juvenils (IJ). Amb l’objectiu de garantir-la, voluntat que 
s’introdueix al preàmbul, s’estableix que la unitat d'allotjament comercialitzable 
als albergs de joventut és la plaça individual de llit o llitera. D’aquesta manera, 
es vol preservar la funció dels albergs com a espai de socialització.  

També en l’àmbit dels albergs, s’incorpora a la seva definició el paper com a 
eina de promoció del turisme juvenil amb una vessant social i educativa i es fixa  
en 21 places la seva capacitat mínima. Es prohibeix establir serveis o consums 
obligatoris, a excepció de l'allotjament, i es permet usar els espais comuns per 
a exposicions, actes culturals o socials. 

La normativa també preveu acceptar l’ús de les instal·lacions juvenils per a 
l’allotjament temporal de menors no acompanyats o persones refugiades sense 
haver de suspendre la legalització vigent. 

https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/xarxa_catalana_instalacions_juvenils/
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Pel que fa als canvis en la tramitació, destaca el fet que la via electrònica per 
als gestors de les IJ serà obligatòria i que la inscripció de les IJ al Registre es 
farà d’ofici des de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE).  

En l’àmbit dels requisits tècnics, desapareix l’obligatorietat de reservar una 
habitació per a infermeria i s’habilita les cases de colònies per poder allotjar 
grups d'adults i famílies si l’activitat ho justifica pel seu interès social. També es 
permet que una casa de colònies pugui ser, simultàniament, granja escola o 
aula de natura i s’admeten les estades de dia a les IJ sense allotjament de grups 
d’usuaris que hi duguin a terme una activitat. 

Finalment, el nou Decret també estableix les funcions de la Xarxa Catalana 
d’Instal·lacions Juvenils –com és la divulgació i promoció de totes les 
instal·lacions- i preveu la creació d’un consell assessor que vetlli per la seva 
funció social. 

Recuperació del cens 

Després d’un lleuger descens del nombre d’IJ durant el 2020 a conseqüència 
de la pandèmia, el 2021 ha tancat amb un repunt a l’alça. En concret, el nombre  
d’instal·lacions és ara de 513, amb capacitat per a 48.432 places repartides en 
albergs de joventut (253 instal·lacions i 22.532 places), cases de colònies (205 
i 19.952), campaments juvenils (30 i 3.277), granges escola (15 i 1.791) i aules 
de natura (10 i 880).  

Segons el Registre, són 17 instal·lacions i 1.116 places més que les que hi havia 
disponibles durant l’any 2020. 

Terminis d’adequació 

El Decret estableix uns terminis perquè les IJ ja inscrites al Registre s’adaptin 
al contingut del Decret, sobretot tenint en compte el context excepcional de la 
crisi i la recuperació econòmica del sector. En aquest sentit, el termini general 
serà de 6 anys, i per ajustar-se a dos requisits -que poden representar una major 
despesa- serà de 8 anys. 

Excepte per aquests dos requisits esmentats, es dispensa de l’obligació 
d’adaptar la instal·lació quan fer-ho implicaria ineludiblement perdre capacitat 
d’allotjament, haver de tancar o incórrer en despeses desproporcionades. 

4,7 milions d’euros d’ajuts a les IJ per la pandèmia 

El Govern ha aportat un total de 4.721.425 euros en ajuts econòmics a les 
instal·lacions juvenils per tal de fer front a les pèrdues econòmiques que els ha 
suposat la davallada en picat de l’activitat durant la pandèmia. 

https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/educacio_en_el_lleure/acces-al-cercador-de-la-xarxa-catalana-dinstallacions-juvenils/
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/educacio_en_el_lleure/acces-al-cercador-de-la-xarxa-catalana-dinstallacions-juvenils/
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L’any 2020, es van atorgar ajuts per valor de 3,59 milions d’euros entre els 
departaments d’Educació i Drets Socials (mitjançant la Direcció General de 
Joventut), amb un total de 490 expedients atorgats.  

L’any passat, l’aportació econòmica a les instal·lacions per part de Joventut va 
ser de 850.000 euros, amb un total de 248 expedients. A banda d’aquests, es 
van concedir 280.000 euros més a les instal·lacions de les comarques de la 
Cerdanya i el Ripollès, que van resultar especialment afectades. 

Joventut va atorgar aquestes partides en el marc d’un paquet d’ajuts més 
general pel que fa al conjunt del sector del lleure educatiu, que el febrer del 
2021 ascendia als 6 milions d’euros. Una quantitat que s’afegia als 20 milions 
d’euros que el Govern havia concedit també a tot el sector.  

 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/397083/joventut-destinara-6-milions-deuros-mes-ajuts-al-sector-extraescolars-lleure-educatiu-installacions-juvenils
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/397083/joventut-destinara-6-milions-deuros-mes-ajuts-al-sector-extraescolars-lleure-educatiu-installacions-juvenils
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El Govern aprova el Pla antifrau per a les actuacions 
que dugui a terme la Generalitat  en l’execució dels fons 
europeus Next Generation  

 El Pla abasta les actuacions relacionades amb els fons del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència i persegueix un doble 
objectiu: garantir un bon ús dels fons procedents de la UE i 
assegurar la correcta utilització dels recursos 

 El text inclou una declaració institucional que recull el compromís 
de l’Executiu de lluitar contra el frau 

El Govern ha aprovat el Pla antifrau que guiarà les actuacions que dugui a terme 
la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic en l’execució dels fons del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). L’objectiu del Pla és doble: 
garantir un bon ús dels recursos provinents de la Unió Europea i assegurar que 
la utilització d’aquests fons s’ajusta a les finalitats per a les quals han estat 
assignats. Per fer-ho, el text planteja un seguit de mesures, que s’estructuren 
al voltant de les quatre àrees del cicle antifrau: prevenció, detecció, correcció i 
persecució.  

Amb aquest Pla, el Govern continua amb la seva política de tolerància zero amb 
el frau i la corrupció. En aquest sentit, el text inclou una declaració institucional 
que recull el compromís del Govern de mantenir un alt grau de qualitat jurídica, 
ètica i moral i d’adoptar els principis d’integritat, imparcialitat i honestedat en 
l’exercici de les seves funcions com a entitat executora dels fons MRR. Aquest 
compromís es fa extensiu a tot el personal de la Generalitat de Catalunya i de 
les entitats del seu sector públic.  

Entre altres aspectes, la declaració estableix les responsabilitats de la 
Generalitat i de les persones encarregades de la gestió dels processos 
relacionats amb els fons MRR. Així, la Generalitat haurà de dur a terme estudis 
periòdics de risc de frau; establir una política de lluita contra el frau efectiva i 
dissenyar un pla de resposta; garantir que el personal rep la formació adequada 
i assegurar que, quan es detectin casos de frau, les investigacions es remeten 
immediatament als organismes competents en la matèria.  

Pel que fa als gestors dels fons, hauran d’assegurar un control intern eficaç dins 
de l’àmbit de les seves responsabilitats; preveure i detectar possibles fraus; dur 
a terme les diligències pertinents, prendre mesures cautelars en casos de 
sospita, i adoptar mesures correctores i sancions administratives, si s’escau. 

Un seguit de mesures que el Govern ja aplica en la lluita contra el frau 

El Pla recull moltes de les mesures que ja té establertes la Generalitat en la 
lluita contra el frau, com ara la prohibició d’acceptar obsequis per part dels alts 
càrrecs de l’administració o l’obligació de fer públiques les invitacions a 
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esdeveniments, els viatges o les reunions amb els grups d’interès. A més, el 
text preveu habilitar un espai a les bústies ètiques que ja existeixen a 
l’Administració catalana per rebre denúncies relacionades amb els fons MRR. 
La Secretaria d’Afers Econòmics i Fons Europeus crearà un grup de treball 
transversal que gestionarà les alertes rebudes a aquestes bústies i avaluarà la 
possible existència de frau.  

D’altra banda, s’ha dissenyat un mapa de riscos en els procediments 
considerats transversals, que cada entitat haurà d’adaptar als seus processos 
per identificar els possibles riscos que afecten el seu àmbit i planificar les 
iniciatives necessàries per minimitzar-los. Finalment, una altra de les mesures 
destacades del Pla és l’obligació de signar una declaració de conflicte d’interès 
per part de totes les persones que intervinguin en els procediments d’execució 
dels fons MRR. 

El Pla neix com un document dinàmic i flexible, que s’actualitzarà anualment i 
incorporarà instruccions i normativa que serveixin per perfeccionar les 
actuacions plantejades en la lluita contra el frau. La Direcció General de Fons 
Europeus col·laborarà amb els departaments, les entitats del sector públic, els 
consorcis i les fundacions adscrites a la Generalitat en la implementació de les 
actuacions que se’n deriven. 

L’MRR, la peça angular del Next Generation EU  

El Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) és un dels dos instruments 
financers que, juntament amb el fons React-EU, formen part del Next 
Generation EU. De fet, n’és la peça angular i de més volum. Es tracta d’un 
paquet de 750.000 milions d’euros que la UE ha posat a disposició dels estats 
membre per fer front als efectes de la Covid-19 i transformar els reptes derivats 
de la pandèmia en una oportunitat per impulsar la transició ecològica i la 
transformació digital dels països membres.  

L’any 2021, a Catalunya se li van assignar 1.491 milions d’euros de l’MRR, i 
aquest any 2022 en rebrà, previsiblement, 1.527,6 milions més. D’altra banda, 
es preveu que també es disposi de  614,4 milions d'euros del REACT-EU i 
s’assignin 600 milions addicionals d’MRR provinents de les diferents 
conferències sectorials que tinguin lloc durant aquest exercici. En total, 2.742 
milions d’euros del Next Generation EU que el Govern de la Generalitat 
canalitzarà a través dels instruments de gestió pública ja existents, amb 
l’objectiu de fer front als reptes actuals i impulsar els canvis necessaris perquè 
Catalunya esdevingui un país més verd, digital, cohesionat, igualitari i preparat 
per atendre les necessitats de les futures generacions.  
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El Govern analitza l’informe sobre el Pla d’enfortiment 
de la llengua catalana en el sistema de coneixement  

 El Pla #enFORTimelCATALÀ té com a objectiu consolidar l’ús del 
català com a llengua vehicular al sistema universitari i reforçar-ne 
l’ús en l’àmbit de recerca 

 L’informe conté les línies mestres del Pla, així com les dades d’usos 
lingüístics que el Departament de Recerca i Universitats va 
presentar davant la comunitat científica i universitària el passat 
divendres 

El Govern ha analitzat avui l’informe sobre el Pla d’enfortiment de la llengua 
catalana (#enFORTimelCATALÀ) en el sistema de coneixement impulsat pel 
Departament de Recerca i Universitats. Presentat per la consellera Gemma 
Geis, el document conté les línies mestres del Pla, així com les dades d’usos 
lingüístics que el Departament va fer públiques davant la comunitat científica i 
universitària el passat divendres. El Pla té com a objectiu consolidar l’ús del 
català com a llengua pròpia i vehicular en el sistema universitari i reforçar-ne 
l’ús en l’àmbit de la recerca.  

El Departament de Recerca i Universitats ha situat des del primer moment la 
política lingüística com una de les seves prioritats. Així, el Pla de Govern de la 
XIV Legislatura inclou, com a mesura específica en l’àmbit de Societat del 
Coneixement, implementar un pla d’enfortiment de la llengua catalana dins 
l’àmbit universitari. Igualment, la Llei d’Universitats de Catalunya estableix que 
un dels objectius fonamentals del sistema universitari de Catalunya és la 
incorporació de la llengua catalana a tots els àmbits del coneixement i la 
contribució al procés de normalització de l’ús científic, cultural i social del català.  

És en aquest marc que l’informe fixa uns objectius ambiciosos i realistes per al 
Pla, que permetin establir un horitzó comú. El Pla planteja sis grans objectius: 

 Fer plenament efectiu l’ús del català com a llengua pròpia de les 
universitats de Catalunya i d’ús normal de les seves activitats. 

 Garantir els drets lingüístics de l’estudiantat, del professorat i de tota la 
comunitat universitària i de recerca. 

 Garantir el dret a rebre l’ensenyament en català. 

 Millorar les competències lingüístiques en llengua catalana de 
l’estudiantat i el professorat. 

 Incrementar l’ús del català a la recerca, la transferència del coneixement  
i la divulgació en català. 
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 Enfortir les relacions entre tota la comunitat universitària i de recerca dels 
territoris de parla catalana. 

El Departament de Recerca i Universitats es compromet a posar a l’abast de 
tota la comunitat universitària i de recerca les eines i els recursos necessaris 
per assolir els objectius. En aquest sentit, hi ha uns elements que el 
Departament considera determinants: la bona governança en l’aplicació del 
marc legal en matèria de política lingüística, l’increment de recursos per als 
projectes i actuacions que ja s’estan realitzant des de fa temps, i la creació de 
nous programes per a l’enfortiment de la llengua catalana en el sistema 
universitari i de recerca de Catalunya.  

Per tal d’assolir els objectius, el Pla d’enfortiment del català s’estructura en 
quatre grans eixos: 

La docència universitària en català 

Com a punt de partida, en l’àmbit de la docència el Departament posa en valor 
el compromís de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) per 
l’impuls en l’ús de la llengua catalana que fixa l’objectiu d’un 80% de docència 
en català als graus, garantir que tots els graus tinguin un itinerari en català, i 
equilibrar l’ús del català als màsters i altres estudis de postgrau. Per fer possible 
aquest horitzó es preveuen mesures per garantir la capacitació lingüística del 
professorat universitari i el compliment de l’aplicació del Decret 128/2010, que 
regula l’acreditació del coneixement suficient del català del professorat. 
Igualment, es posa l’èmfasi en la millora dels coneixements i competències 
lingüístiques de l’estudiantat de les facultats d’Educació i del màster de formació 
del professorat, per tal de garantir la capacitació lingüística dels futurs mestres 
i professors de les diferents etapes educatives. 

La recerca i la transferència de coneixement en català 

La diagnosi de la situació actual en l’àmbit de la recerca fa palès que l’anglès 
ha esdevingut la llengua franca acadèmica, tal com mostren les dades sobre el 
nombre de tesis doctorals en català. Els objectius que planteja el Pla són, d’una 
banda, incrementar l’ús del català a la recerca i, d’altra banda, incentivar la 
transferència i divulgació de la recerca en català. Entre les actuacions 
proposades per assolir aquests objectius hi ha la incentivació de l’ús del català 
a les tesis doctorals, el desplegament d’un pla d’acollida lingüística per al 
personal investigador internacional, o l’increment de les actuacions de 
divulgació de la ciència en català que es realitzen actualment, entre d’altres. 

El català en un context d’internacionalització 

El foment de la presència i l’ús del català com a llengua pròpia i vehicular de les 
universitats catalanes és perfectament compatible amb la internacionalització 
del sistema universitari i l'ús de les terceres llengües, que cal impulsar dins el 
marc europeu d’educació superior. El Pla planteja com a objectiu reforçar i 
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ampliar els programes d’acollida lingüística, impulsant un Pla d’acollida en 
origen amb la col·laboració de l’Institut Ramon Llull i la Xarxa de Casals 
Catalans a l’estranger, i els plans d’acollida a les universitats catalanes, 
incrementant-ne els recursos per aconseguir un augment significatiu del nombre 
d’estudiants internacionals que adquireixen coneixements i competències 
lingüístiques bàsiques en català. Així mateix, es marca com a objectiu 
aconseguir el reconeixement del català dins el programa Erasmus+, que 
permetria fer un salt qualitatiu en la garantia i bon funcionament del procés 
d’acollida lingüística dels estudiants de mobilitat d’aquest programa. 

El català com a llengua de trobada i de convivència 

La llengua catalana ha de ser el nucli de la vida universitària, al voltant de la 
qual es desenvolupin les activitats docents i de recerca pròpies de la universitat. 
A més, el català és compartit amb altres territoris i utilitzat per una àmplia 
comunitat lingüística, més enllà de Catalunya, amb la qual es vol potenciar i 
enfortir els lligams lingüístics i culturals. El Pla proposa desenvolupar el 
concepte de llengua vehicular en l’ensenyament universitari, mitjançant un 
protocol consensuat i extensiu a tot el sistema universitari de Catalunya. També 
es preveu la realització d’un programa d’intercanvi d’estudiants dins les 
universitats de la Xarxa Vives, amb la participació dels governs respectius, per 
tal d’afavorir el coneixement mutu i la relació entre l’estudiantat dels diversos 
territoris del domini lingüístic. 

A partir d’ara, des del Departament de Recerca i Universitats s’impulsarà un 
procés obert per avançar en l’elaboració de tots aquests eixos que comptarà 
amb la participació dels diversos agents que formen part de la comunitat 
universitària i de recerca. Es crearan grups de treball específics per tractar els 
diversos punts del Pla i presentar-hi propostes de mesures i actuacions que es 
puguin incorporar al Pla definitiu, que es preveu presentar públicament a la 
primavera. 

En aquesta línia, el tret de sortida del procés obert per avançar en el Pla 
#enFORTimelCATALÀ va ser la Jornada sobre la Llengua Catalana en el 
sistema universitari i de recerca, celebrada el passat divendres, que, entre 
d’altres, va comptar amb la presència dels rectors de les universitats, directors 
de centres de recerca i altres responsables del sistema universitari i de recerca. 

Dades d’usos lingüístics 

En aquesta jornada també es van donar a conèixer les dades d’usos lingüístics 
així com les de compliment de la llengua de docència, també recollides en 
l’informe presentat avui. Unes dades que permeten disposar d’un diagnòstic 
precís de la situació de la llengua en l’àmbit acadèmic.  

L’informe revela que totes les queixes rebudes en relació amb el canvi de 
llengua d’impartició afecten el català. Així, les universitats han rebut des de l’inici 
del curs 2021-2022 un total de 55 reclamacions que, en el 100% dels casos, 
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han estat d’estudiants que havien escollit el català i que es van veure afectats 
per un canvi de llengua. En un 60% dels casos verificats s’ha pogut restituir la 
llengua d’impartició anunciada en el moment de la matrícula. 

Igualment, l’informe mostra el percentatge d’assignatures que s’imparteixen en 
les diferents llengües del sistema universitari de Catalunya. Així, en el conjunt 
del sistema l’ús del català en els graus universitaris correspon al 70,5% de les 
assignatures, mentre que el castellà se situa en el 26,8% i les terceres llengües 
(principalment l’anglès) en un 22,1%. Pel que fa als màsters universitaris, el pes 
de les diferents llengües de docència se situa al voltant del 30-40%: en el cas 
del català és del 39,8%, en el del castellà és del 37,9% i en la tercera llengua 
(principalment anglès) és del 32,9%.  

Per tal d’obtenir una radiografia més precisa de les llengües de docència, s’ha 
comptabilitzat el percentatge d’assignatures en cadascuna de les llengües de 
docència tenint en compte la llengua d’impartició en cadascun dels grups. En 
aquest sentit, en un mateix grau o màster, una assignatura pot ser impartida 
simultàniament en català, en castellà i, també, en una tercera llengua i, per 
aquesta raó, els percentatges no sumen 100. 

En l’àmbit de la recerca, les dades sobre la llengua de les tesis doctorals 
mostren que la presència del català en les tesis doctorals llegides és només 
d’un 10,3% del total, enfront del 54% que es presenten en una tercera llengua 
(anglès). No obstant això, cal tenir en compte que el 52% de les tesis llegides 
són de doctorands de fora del sistema universitari de Catalunya. Si es pren com 
a referència exclusivament els estudiants procedents del sistema universitari de 
Catalunya, el percentatge del català es dobla i arriba al 20,2% d’estudiants que 
presenten la tesi en català. 


