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Guia de suport a les activitats de lleure educatiu  
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Si voleu dur a terme una activitat de lleure en la qual hi participen infants i joves 

menors de 18 anys (campaments o acampades, casals d’estiu i de vacances, casals 

esportius, Colònies, estades o campus esportius, Rutes, Rutes esportives) cal que 

conegueu la normativa principal que las regula, és a dir el Decret 267/2016.  

  

Consulta aquí el Decret en catal à  

  

  

Quines són les activitats que s’han de notificar?  

● Les activitats amb pernoctació que tinguin una durada igual o superior a dues 

nits consecutives.   

● Les activitats sense pernoctació quan la seva durada segui de quatre dies o 

més consecutius.  

Consulta la Infografia ratis participants i dirigent s  

  

Taula d'aplicació dels criteris del Decret 267/2016 per al personal de suport 

d'entre 16 i 18 anys (art. 4.8). Aquesta informació es pot consultar a  l’enllaç   

En aquest espai de dubtes en relació a l’aplicació del Decret 267/2016, de 5 de juliol 

pots consultar aquest les preguntes freqüents però amb la salvetat que les respostes 

tenen un valor pràctic en cap cas es poden considerar textos normatius.  

  

  

Com s’ha de notificar  

Us recomanem que abans de començar a fer una notificació d’activitat consulteu els 

recursos que la Direcció General de Joventut ha posat al vostre abast per tal de 

facilitar-vos la vostra feina. Ho podeu consultar aquí  

  

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/Activitats_educacio_lleure_Recursos_entitats_empreses/Normativa-dactivitats/index.html-00001
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/Activitats_educacio_lleure_Recursos_entitats_empreses/Normativa-dactivitats/index.html-00001
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/Activitats_educacio_lleure_Recursos_entitats_empreses/Normativa-dactivitats/index.html-00001
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_fotografies/07vacances/infografies_decret_267_2016/Decret-267-2016-Ratios-2-de-3.pdf
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_fotografies/07vacances/infografies_decret_267_2016/Decret-267-2016-Ratios-2-de-3.pdf
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_fotografies/07vacances/infografies_decret_267_2016/Decret-267-2016-Ratios-2-de-3.pdf
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/vacances_i_estades/Taula_de_personal_de_suport_de_16_a_18_anys.pdf
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/vacances_i_estades/Taula_de_personal_de_suport_de_16_a_18_anys.pdf
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/vacances_i_estades/Taula_de_personal_de_suport_de_16_a_18_anys.pdf
https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/Activitats_educacio_lleure_Recursos_entitats_empreses/preguntes_frequents/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/Activitats_educacio_lleure_Recursos_entitats_empreses/organitzar_i_notificar/notificacio_activitats_lleure/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/Activitats_educacio_lleure_Recursos_entitats_empreses/organitzar_i_notificar/notificacio_activitats_lleure/
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Altres normatives  

Si preveieu dur a terme alguna activitat d’educació en el lleure fora del territori català 

us recomanem que consulteu la normativ a que té cada comunitat autònoma per 

aquest tipus d’activitat.  

Andorra: Pel  que fa a Andorra veureu que no hi ha una normativa comuna, sinó que 

són les pròpies parròquies les que atorguen el corresponent permís.  

França: A França, les activitats d’educació en el lleure estan regulades pel Ministeri 

de l’Educació Nacional i de la Joventut sota la denominació accueils collectifs de 

mineurs (acolliment de menors en estades col·lectives). L’equivalent francès a la 

notificació d’activitats de lleure s’anomena declaration (declaració) i és obligatori fer-

la en estades amb allotjament que incloguin com a mínim 7 menors d'edat. 

Aquesta declaració es fa emplenant un formulari de declaració prèvia que s’ha 

d’adreçar a la direcció departamental de joventut i esports del departament on es 

realitzi l’activitat, almenys dos mesos abans de començar l’activitat. Posteriorment 

s’haurà d’emplenar una fitxa complementària.  

Informació general sobre joventut a la unió europea   

Si esteu plantejant realitzar alguna activitat d’educació en el lleure amb menors d’edat 

a qualsevol país de la Unió Europea i us cal informació general sobre joventut, us 

facilitem un enllaç amb l’Europea n Youth Information and Counselling Agency 

(ERYICA)  

  

  

Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural  Pots 

consultar-lo aquí  

  

  

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/Activitats_educacio_lleure_Recursos_entitats_empreses/Normativa-dactivitats/normativa_altres_ccaa_andorra/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/Activitats_educacio_lleure_Recursos_entitats_empreses/Normativa-dactivitats/normativa_altres_ccaa_andorra/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/Activitats_educacio_lleure_Recursos_entitats_empreses/Normativa-dactivitats/normativa_altres_ccaa_andorra/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/Activitats_educacio_lleure_Recursos_entitats_empreses/Normativa-dactivitats/normativa_altres_ccaa_andorra/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/Activitats_educacio_lleure_Recursos_entitats_empreses/Normativa-dactivitats/normativa_altres_ccaa_andorra/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/Activitats_educacio_lleure_Recursos_entitats_empreses/Normativa-dactivitats/normativa_altres_ccaa_andorra/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/Activitats_educacio_lleure_Recursos_entitats_empreses/Normativa-dactivitats/normativa_altres_ccaa_andorra/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/Activitats_educacio_lleure_Recursos_entitats_empreses/Normativa-dactivitats/normativa_altres_ccaa_andorra/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/Activitats_educacio_lleure_Recursos_entitats_empreses/Normativa-dactivitats/normativa_altres_ccaa_andorra/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/Activitats_educacio_lleure_Recursos_entitats_empreses/Normativa-dactivitats/normativa_altres_ccaa_andorra/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/Activitats_educacio_lleure_Recursos_entitats_empreses/Normativa-dactivitats/normativa_altres_ccaa_andorra/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/Activitats_educacio_lleure_Recursos_entitats_empreses/Normativa-dactivitats/normativa_altres_ccaa_andorra/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/Activitats_educacio_lleure_Recursos_entitats_empreses/Normativa-dactivitats/normativa_altres_ccaa_andorra/
https://www.eryica.org/eryica
https://www.eryica.org/eryica
https://www.eryica.org/eryica
https://www.eryica.org/eryica
https://www.eryica.org/eryica
https://www.eryica.org/eryica
https://www.eryica.org/eryica
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https://www.eryica.org/eryica
https://www.eryica.org/eryica
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https://www.eryica.org/eryica
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/vacances_i_estades/caus__esplais__altres_entitats_educacio_lleure/normativa/3r_Conveni_collectiu_sector_lleure_educatiu_anys_2011_2016.pdf
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/vacances_i_estades/caus__esplais__altres_entitats_educacio_lleure/normativa/3r_Conveni_collectiu_sector_lleure_educatiu_anys_2011_2016.pdf
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/vacances_i_estades/caus__esplais__altres_entitats_educacio_lleure/normativa/3r_Conveni_collectiu_sector_lleure_educatiu_anys_2011_2016.pdf
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Certificat negatiu de delictes sexuals  

El certificat de delictes de naturalesa sexual permet acreditar la manca de delictes 

d'aquest tipus. Des de l’any 2015 les persones que treballen en contacte habitual amb 

menors tenen l’obligació d’aportar el certificat negatiu conforme no n'han comès. Per 

a la seva tramitació podeu consultar el següent enllaç  

També us podeu dirigir a l’Ajuntament de Solsona.  

Titulacions que compleixen els requisits establerts al decret 267/2016 per a 

exercir com a monitor/a o director/a d’activitats d’educació en el lleure inscrit 

en el registre oficial de professionals de l’educació en el lleure.  

Mentre no estigui creat el Registre Oficial de Professionals de l’educació en el lleure, 

previst al Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en 

les quals participen menors de 18 anys, les titulacions vàlides cal consultar el següent 

enllaç.  

  

  

Drets d’imatge  

Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat 

personal i familiar i a la pròpia imatge. Podeu consultar la normativa en el següent 

enllaç  

  

  

Requisits tècnics que han de complir els terrenys d’acampada on es 

desenvolupen activitats d’educació en el lleure. Aquest criteris s’adrecen als 

titulars i entitats gestores de terrenys d’acampada  

● Criteris sobre els requisits tècnics dels terrenys d’acampada  

● Normes generals d’ús dels terrenys d’acampada on es fan activitats 

d’educació en el lleure  

  

  

https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/vull-obtenir-el-certificat-de-delictes-de-naturalesa-sexual/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/vull-obtenir-el-certificat-de-delictes-de-naturalesa-sexual/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/educacio_i_formacio/formacio_educadors_lleure/titulacions_valides/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/educacio_i_formacio/formacio_educadors_lleure/titulacions_valides/
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=555967&versionId=1327531&language=ca_ES
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=555967&versionId=1327531&language=ca_ES
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/vacances_i_estades/Criteris-terrenys-dacampada-Maig-2018.pdf
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/vacances_i_estades/Criteris-terrenys-dacampada-Maig-2018.pdf
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/vacances_i_estades/Normes-generals-us-terrenys-acampada.pdf
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/vacances_i_estades/Normes-generals-us-terrenys-acampada.pdf
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/vacances_i_estades/Normes-generals-us-terrenys-acampada.pdf
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/vacances_i_estades/Normes-generals-us-terrenys-acampada.pdf

