
REGLAMENT DE PUNTS D’INFORMACIÓ JUVENIL 

 

 

DEFINICIÓ DE PUNTS D’INFORMACIÓ JUVENIL 

 

 

ARTICLE 1. 
 

  El Punt d’Informació Juvenil és un servici que difon entre els jóvens 

materials informatius que, totalment o parcialment, li són proporcionats pel Centre 

d’Informació Juvenil, que es materialitza a través d’un suport físic: panell emmarcat, 

envidrat i amb pany. Les dimensions d’este panell són de 120 cm d’alt per 160 cm 

d’ample. El panell està ubicat estratègicament en llocs freqüentats per jóvens amb 

bona visibilitat. El Punt d’Informació Juvenil està regulat pel Decret 24/95, de 6 de 

febrer, pel qual es regula la Xarxa Valenciana d’Informació Juvenil. 

 

 

PROPIETAT DEL PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL 

 

ARTICLE 2. 

 

  El Punt d’Informació Juvenil és propietat de l’Ajuntament de Torrent, 

que pot retirar-lo i donar per finalitzat l’acord de cessió del Punt d’Informació Juve-

nil davant de l’incompliment de la finalitat i/o la normativa d’este reglament. Al ma-

teix temps, és responsabilitat de la regidora de Joventut de l’Ajuntament de Torrent 

determinar el lloc on s’han de situar els Punts d’Informació Juvenil i la informació 

que ha d’arreplegar el panell informatiu. 

 

 

FINALITAT DEL PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL 

 

ARTICLE 3. 
 

  La finalitat del Punt d’Informació Juvenil consistix a difondre la in-

formació d’interés juvenil entre la població juvenil torrentina. 

 

 

CONTINGUT D’UN PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL 
 

ARTICLE 4. 

 

  Els panells del Punt d’Informació Juvenil poden contindre qualsevol 

tipus d’informació sobre temes d’interés juvenil (cursos, convocatòries, notícies, 



activitats...), respectant sempre l’ordenament jurídic. No obstant això, no pot ser uti-

litzat per a publicar informacions personals, d’interés lucratiu i/o d’ús intern de 

l’entitat a la qual s’ha cedit el PIJ. 

 

 

PROCEDIMENT DE DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ 

 

ARTICLE 5. 

 

  Les entitats firmants de l’acord de cessió del Punt d’Informació Juve-

nil tenen dret a poder distribuir gratuïtament informació pròpia a través dels punts 

d’informació. Per això, les entitats han de facilitar al Centre d’Informació Juvenil un 

exemplar o còpia d’eixe tipus d’informació, sempre que es complisquen les condici-

ons que establix l’article 4 d’este reglament, i s’hi adjunte correctament emplenat el 

model oficial de petició de difusió d’informació. L’Ajuntament de Torrent es reserva 

la no difusió d’informació que no complisca les condicions establides. 

 

 
NORMES D’ÚS I MANTENIMENT DEL PUNT D’INFORMACIÓ 

 

ARTICLE 6.  

 

  L’entitat s’ha de responsabilitzar de la neteja i atenció del Punt 

d’Informació Juvenil i ha de comunicar els desperfectes que poguera haver patit. 

 

ARTICLE 7. 

 

  Qualsevol canvi d’ubicació del Punt d’Informació Juvenil s’ha de co-

municar al Centre d’Informació Juvenil. Si l’entitat canvia el punt sense informar el 

Centre, este té potestat per a finalitzar l’acord. Si s’avisa prèviament del canvi, el 

Centre d’Informació Juvenil l’acceptarà i reconsiderarà la continuïtat del contracte 

amb l’entitat. 

 

ARTICLE 8. 

 

  La informació dels Punts d’Informació Juvenil ha de ser col·locada i 

retirada únicament pel responsable del Centre d’Informació Juvenil, que ha de subs-

tituir periòdicament les informacions no actualitzades. 

 

ARTICLE 9. 

 

  Les entitats no poden censurar, filtrar o afegir informacions sense per-

mís del Centre d’Informació Juvenil. El contingut del paquet informatiu dels Punts 



d’Informació ha de ser respectat íntegrament. En el cas que no es complisca este 

requisit, es donarà per finalitzat l’acord i el panell del Punt d’Informació Juvenil serà 

retirat. 

 

ARTICLE 10. 

 

  La duració de l’acord que autoritza una entitat a ser Punt d’Informació 

és il·limitada, però condicionada pel compliment dels articles d’este reglament, el 

qual estarà vigent fins a l’aprovació, per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de 

Torrent, d’un nou reglament del Punt d’Informació Juvenil de l’Ajuntament de Tor-

rent. 

 
 


