
El Decret 58/2011, de 20 de maig,  pel qual s'estableixen els principis generals en 
matèria d'instal·lacions juvenils radicades a l'àmbit territorial de les Illes Balears, 
estableix, en el seu article 3, referent a les persones usuàries:

.- Les instal·lacions juvenils d’allotjament estan destinades als infants, als joves i
als grups d’infants i joves, l’edat dels quals no sigui superior a 30 anys, per dur-hi
a terme activitats educatives en el temps lliure i activitats d’oci i formatives. 

.- No obstant això, les persones amb una edat superior a 30 anys poden emprar
les instal·lacions juvenils amb les condicions següents:
a) Les instal·lacions juvenils poden ser ocupades, al mateix temps que pels grups
d’infants  o  de  joves,  pels  seus  pares,  mares  o  tutors,  mestres,  educadors  o
monitors, sempre que participin conjuntament en activitats educatives o tenguin
tasques organitzatives o de suport.
b)  També poden utilitzar  les  instal·lacions juvenils  de manera no habitual  les
famílies  i  els  grups  d’adults  sempre  que  quedi  garantida  la  funció  social  i
educativa d’aquestes instal·lacions. S’entén que una instal·lació juvenil  fa una
funció  social  i  educativa  quan  acull  activitats  emmarcades  en  un  contingut
d’aprenentatge no formal i de pedagogia del lleure. En qualsevol cas, els grups
d’infants i joves tenen prioritat en la contractació, respectant l’ordre d’antiguitat
de la data en què es faci, i en l’ús dels espais comuns de la instal·lació, intentant
atendre les necessitats de tots els grups que la comparteixen en aquell moment.
c)  En  els  supòsits  de  l’apartat  anterior  i,  de  manera  general,  en  els  albergs
juvenils,  les  famílies  i  la  resta  d’adults  tenen  l’estada  limitada  a  deu  dies
consecutius, prorrogables si la demanda de places per part d’infants i joves ho
permet i mentre no estigui compromesa la funció social de la instal·lació.

.-  La  limitació  d’edat  establerta  en  el  paràgraf  primer  d’aquest  article  no  és
d’aplicació a les persones de més de 30 anys que tenguin el carnet d’alberguista
de  la  Xarxa  Espanyola  d’Albergs  Juvenils  (REAJ)  o  qualsevol  altre  tipus
d’acreditació que aquesta Xarxa reconegui com a vàlida, les quals poden utilitzar
els albergs de la Xarxa d’Albergs Juvenils de les Illes Balears sempre que hi hagi
disponibilitat  de  places  per  manca  de  demanda  de  les  persones  usuàries
esmentades en el paràgraf primer d’aquest article.

.- Per gaudir dels serveis que ofereixen els albergs juvenils adscrits a la xarxa de
la  Federació Internacional  d’Albergs Juvenils  cal  estar  en possessió del  carnet
d’alberguista corresponent. 


