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Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació 
en el lleure en les quals participen menors de 18 anys 

 

1. Què regula? 
 Casals,  

 colònies, 

 rutes, 

 acampades,  

 camps de treball,  

 casals esportius,  

 campus esportius  

 i rutes esportives que es desenvolupen a Catalunya.  

No afecta a les activitats esportives habituals i de durada anual d’escoles, 
clubs, consells esportius i federacions, ni esdeveniments esportius.  

No hi ha activitats mixtes. 

Les titulacions no són intercanviables, per exemple, no podem tenir 50% 
de monitors/es de lleure i 50% d'esports. 

 

2. Documentació obligatòria durant l’activitat 
 Programa general de l’activitat. 

 Autoritzacions. 

 Fitxes de Salut. 

 Llistat de participants. 

 Targetes sanitàries. 

 Assegurances: assegurança d’accidents personals i assegurança de 
responsabilitat civil. Les activitats Esportives: complir les assegurances 
establertes a normativa d’esports (decret 56/2003 i Decret 58/2010). 

 Notificació de l’activitat. 

 Titulacions dels dirigents. 

El personal dirigent i de suport logístic ha d’acreditar tenir Certificat Negatiu 
del Registre central delinqüents sexuals. No cal tenir-lo físicament al lloc de 
realització de l’activitat  

 



 

TOC, regidoria d'Infància i Joventut      c/ de Sant Sebastià, 11      08800 Vilanova i la Geltrú   4 
 

3. Notificacions:  
Els casals es poden notificar per setmanes. Preferentment en format 
electrònic.  

Terminis:  

 Electrònicament: 7 dies abans inici. 

 En paper: 20 dies abans inici.  

A tenir en compte: 

 Es pot modificar notificació abans inici activitat. 

 Si durant les colònies es fa excursió de 2 nits o més, o si es fa un casal 
d’estiu amb colònies de més de 2 nits: Cal notificar les dues activitats 

 La persona responsable de l’activitat és la responsable que es 
compleixi TOT el que estableix el Decret. Subsidiàriament recau sobre 
l’entitat promotora i l’entitat organitzadora.  

 On presentar les documentació: clica aquí. L'aplicació només funciona 
amb els navegadors IE10 i Mozilla Firefox. 

 Links que us poden ajudar en la tramitació: 

 Guia per a fer la notificació electrònica 

 Accés al formulari de notificació 

 

4. Ràtios 
 Menors de 3 anys: Només que hi hagi 1 infant menor de 3 anys ja és 

d’aplicació les ràtios de dirigents a menors de 3 anys: 

 1 dirigent cada 8 participants (mínim 2) 

 Cal 1 dirigent més si hi ha algun decimal a la divisió participants/8 

 100% titulats. S’admet que 50% siguin titulacions d’Educació 
infantil.  

 Responsable: igual que en el cas de 3 anys o més  

 3 anys o més: 

 Fins a 24 participants:   

o 1 dirigent per cada 10 infants.  

o 40% titulats.  

o Responsable: Monitor/monitora 

 25 participants o més: 

o 1 dirigent per cada 10 infants,  

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/educacio_en_el_lleure/acces-al-cercador-del-programa-de-notificacions/
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/vacances_i_estades/Guia-de-notificacio.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/educacio_en_el_lleure/acces-al-cercador-del-programa-de-notificacions/
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o 1 dirigent més si la divisió participants/10 és 0,5 o superior. 

o 60% titulats.  

o Responsable: Director/directora. 

Cal la presència efectiva de la persona responsable. No es pot dirigir 
més d’1 activitat a la vegada, excepte que es produeixi simultàniament 
i en el mateix lloc.  

 Personal de suport logístic: 

 ajudants de monitor/monitora.  

 En campaments i colònies: la intendència  

 En campaments i colònies: la intendència ha de complir els requisits 
següents: 

 Si tenen entre 16 i 18 anys: hi ha d’haver una persona major de 18 
anys al personal logístic.  

 Han de ser 2 anys més grans que les participants.  

 No poden ser més del 10% de participants. Màxim 5.  

Per més informació, podeu clicar aquí 

 

  

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/Activitats_educacio_lleure_Recursos_entitats_empreses/
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Relació entre les entitats organitzadores de les activitats i 
l’ajuntament  

1. Requisits per ser entitat col·laboradora 
 Requisits establerts per l'Ajuntament: 

 Ser entitat sense afany de lucre de l’àmbit del lleure, de l’esport, 
de l’educació o la cultura 

 Estar registrada al Registre Municipal d’Entitats i Associacions 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 Pot realitzar l’activitat la  mateixa entitat o encomanar la gestió 
de l’activitat a organitzacions especialitzades que també hauran 
de complir amb els mateixos requisits establerts 

 Requisits establerts per la Direcció General de Joventut: 

 Complir la normativa legal vigent pel tipus d’activitat d’estiu 
que realitzin. Entre altres:   

 Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en 
el lleure en les quals participen menors de 18 anys 

 Reglament General europeu 2016/679 de protecció de dades 
 - Decret 56/2003 i Ordre PRE/361/2004 que regula les 

activitats físic-esportives  en l’entorn natural 
 Decret 58/2010 regulador de les entitat esportives de 

Catalunya 

 Requisits establerts per les Bases Reguladores: 

 Complir amb les condicions de contractació i sous recollits en el 
Conveni col·lectiu vigent del sector del lleure educatiu i 
sociocultural 

 Complir les orientacions referents a l’Exposició al sol 
responsable i a l’alimentació equilibrada, en el cas d’oferir 
servei de menjador a l’activitat. Podeu enviar els menús de les 
vostres activitats a: mjacas@vilanova.cat. També podeu seguir 
les recomanacions de la Generalitat de Catalunya a través 
d'aquesta guia o d'aquests exemples de menús. 

 Programar i executar les activitats d’estiu de manera que siguin 
de qualitat, enriquidores, accessibles i segures pels infants, 
adolescents i joves. Vetllar per la inclusió de tots els infants, 
adolescents i joves.  

 

mailto:mjacas@vilanova.cat
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/translations/catalan/
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_inf/documents_tecnics_preme/exemples-programacions-menus-2018.pdf
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2. Sol·licituds de subvencions per part de les famílies 
 Les famílies podran sol·licitar subvenció a l’Ajuntament del 4 al 15 de 

maig 2020. Un dels requisits per a les entitats és que durant aquestes 
dues primeres setmanes de maig heu de fer preinscripcions coincidint 
en un mínim 3 dies d’inscripcions amb el període de sol·licitud de 
subvencions. 

 Durant la inscripció, si la família sol·licita subvenció a l’Ajuntament, 
només es pot cobrar el 25% del cost, màxim per a 4 setmanes 
d'activitat (excepció feta dels casos de suport per a diversitat 
funcional que serà un màxim de 5 setmanes de suport de 
monitoratge). NO per activitat la 5ena setmana. 

 Durant la inscripció, si la família sol·licita subvenció a l’Ajuntament, 
cal facilitar-li el FULL de PREINSCRIPCIÓ degudament omplert. Aquest 
full és un dels documents imprescindibles que ha de presentar la 
família en la sol·licitud de subvenció.  

 Durant els dies d’inscripció algunes famílies poden presentar un 
document emès pels Serveis Socials Municipals. En aquest cas, NO es 
pot cobrar cap import en el moment de la preinscripció. 

MOLT IMPORTANT!! Recordeu la necessitat que totes les famílies us 
signin el full d'autorització per poder rebre el pagament de la 
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subvenció. Sense aquesta autorització signada, no us podrem fer 
efectiu el pagament. 

3. Compromisos de l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú    
 Incloure l’activitat d’estiu de l’entitat en el Llibret d’activitats d’estiu. 

 Aquest llibret es fa arribar a llars d’infants, escoles i instituts, espais 
municipals... per arribar al màxim de difusió en el municipi abans que 
comenci el període de sol·licitud de subvencions (del 4 a 15 maig 2020)   

 Obrir una línia subvencions per a activitats d’educació en el lleure a 
l’estiu, per aquelles  activitats d’estiu recollides en el llibret i per a les 
famílies empadronades a Vilanova i la Geltrú 

 Informar a les entitats d’aquelles participants de la seva activitat a qui 
s’ha concedit subvenció, el percentatge i l’import corresponents 

  Abonar directament a les entitats els imports concedits en concepte 
de subvenció a les persones participants.  

 60% del total del import concedit: finals de juny   

 40% restant del import: quan entitat justifiqui correctament 

 Valorar el suport de reforç de monitoratge i l’adequació de 
l’activitat d’estiu a les característiques de l’infant, adolescent o 
jove amb discapacitat (màxim 4 setmanes) 

 Oferir un recull d’activitats complementàries a les entitats 
col·laboradores que consten al Llibret d’activitats d’estiu per 
enriquir la programació 

 

4. Procediments 
A. Procediment per ser entitat col·laboradora 

 Presentar mitjançant el Servei de Tramitació Avançada (STA) i 
amb certificat digital. Aquí teniu l'enllaç. 

 Termini que el tràmit estarà obert: del dilluns 9 de març fins al 
divendres 20 de març 2020. 

https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17876
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 Omplir online i adjuntar en format word la informació per 
publicar al llibret. 

 

IMPORTANT!! NO HO DEIXEU PER A L'ÚLTIM DIA! Així us podrem 
assessorar si teniu alguna dificultat. 

 

B. Procediment abans d'inici d'activitat 

Presentar la documentació d’inici d’activitat, mitjançant el Servei de 
Tramitació Avançada (STA) i amb Certificat Digital, abans del divendres 
19 de juny 2020.   

 Còpia segellada del Full de Notificació d’activitats d’educació en 
el lleure en les quals participen menors de 18 anys.  

 Còpia de l’Assegurança d’accidents personals i de l’Assegurança 
de Responsabilitat Civil de l’activitat. Els imports de les 
assegurances estan establerts en l’article 5 del Decret 267/2016, 
de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les 
quals participen menors de 18 anys. 

 Un cop estigui contractat el personal, còpia dels contractes 
laborals i de voluntariat, així com la RNT (relació nominal 
treballadors tresoreria general Seguridad social)  de 
monitors/es, coordinadors/es i directors/es.  

 Pressupost per partides (amb previsió d’entrades i sortides). 

 Model de Declaració responsable sobre compliment de les Lleis 
de protecció jurídica del Menor  
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En cas d'anul·lar l’activitat d’estiu s’haurà de comunicar a l’Ajuntament 
de Vilanova, com a mínim, 10 dies abans de l'inici previst de l'activitat, 
mitjançant Carpeta Ciutadana. Les entitats hauran d’informar a cada 
inscrit sobre aquesta circumstància. 

L’Ajuntament us informarà de les participants amb subvenció 
concedida (d’activitats, de menjador i/o de suport) i quin import han 
rebut de subvenció cadascú.  

 

C. Procediment de justificació i pagament 

Rebreu el 60% del total del import concedit: una vegada aprovada la 
resolució de concessió per la Junta de Govern Local. 

Abans del 30 de setembre, per poder rebre el 40% restant, heu 
d’omplir la sol·licitud de pagament de les subvencions adjuntant, la 
següent documentació: 

 Certificat signat per la persona responsable de l’entitat amb la 
relació dels infants que han rebut la subvenció i que han assistit 
a l’activitat subvencionada de forma regular.  

 Autorització signada pel pare/mare o tutor/a legal conforme és 
coneixedor de l’import concedit per l’activitat subvencionada i 
autoritzant que aquest import es farà efectiu a l’entitat 
col·laboradora. 

 Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la 
Tresoreria de l’Ajuntament. (si s’han produït canvis o es sol·licita 
per primera vegada). Cliqueu aquí. 

 Valoració activitat. 

  

http://www.vilanova.cat/content/tramits/sollicituddetransferenciabancariaperapagamentsdelatresoreriadelajuntament.pdf
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Altres informacions rellevants 

1. Requisits específics per a inscripcions amb diversitat 
funcional 
 Qui ho pot sol·licitar? 

 Tot infant, adolescent o jove empadronat a Vilanova i la Geltrú 
pot inscriure’s a l’activitat d’estiu que més li agradi publicada en 
el Llibret d’activitats d’estiu editat per l’Ajuntament.  

 Cal que acrediti certificat oficial de minusvàlua d'un mínim de 
33%. 

 Que cal presentar? 

 Si en el moment de la inscripció la família us informa que el seu 
fill/a presenta una diversitat funcional, caldrà que li lliureu 
l’AUTORITZACIÓ DE DADES PERSONALS. 

 Aquesta autorització permet coordinar la valoració amb el 
centre educatiu on assisteix i així poder determinar el tipus de 
suport a l’equip de monitors que es requereix, valorant també 
l’adequació de l’activitat d’estiu a les característiques de 
l’infant/adolescent/jove. 

 Aquesta autorització, un cop signada per la mare/pare/tutor-a legal 
caldrà que la família  l’adjunti a la sol·licitud de subvenció. 

 Per tal de facilitar la valoració, l’entitat pot avançar via correu 
electrònic a la bústia infancia@vilanova.cat, el nom i cognom de 
l’infant/adolescent/jove indicant el centre docent on estudia i l'activitat 
a la que s'apunta durant l'estiu. 

 Què cal tenir en compte? 

 El fet que l’entitat faci arribar nom i cognom i centre docent on 
estudia l’infant/adolescent/jove a l’Ajuntament NO EXIMEIX a la 
família d’haver de cursar la sol·licitud de subvenció entre el 4 i 
15 de maig 2020 (ambdós inclosos).  

 L’entitat col·laboradora haurà de coordinar-se amb l’Associació 
Suport i amb la persona tècnica responsable de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú per tal de facilitar la inclusió de 
l’infant/adolescent/jove.  

 Les entitats col·laboradores es comprometen a no incloure 
joves d’entre 18 i 21 anys amb discapacitat en aquelles activitats 
adreçades a grups d’infants menors de 12 anys.  

 

mailto:infancia@vilanova.cat
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2. Formació en diversitat funcional 
 Taller de formació per a monitors/es "Construint entorns inclusius" 

amb una sessió inicial de 3 hores el dissabte 18 d'abril de 10 a 13 h i la 
possibilitat de realitzar tallers especialitzats. 

 Formació per ajudants de monitors i monitores: dissabte 23 de maig. 

 Seguiment durant l'estiu d'aquelles activitats que inclouen infantis i 
joves amb diversitat funcional. Assessorament 

 

3. Recomanacions de salut 
 Exposició al sol responsable. Consells: 

 Eviteu estar-vos massa estona al sol. Per protegir-vos 
utilitzeu para-sols, gorres, samarretes i ulleres de 
sol homologades. 

 S'aconsella començar a prendre el sol de manera gradual i 
evitar l'exposició prolongada i les hores de màxima intensitat, 
de les 11 a les 16 h. 

 Poseu-vos sempre un protector solar elevat (superior a 20), 
sobretot si teniu la pell sensible. Apliqueu-vos-el en quantitat 
suficient, una estona abans de l'exposició i periòdicament 
després de banyar-se o si se sua molt. 

 Vigileu que els infants i la gent gran prenguin líquids per estar 
hidratats. Els infants menors de 6 mesos han d'estar a l'ombra i 
amb roba que els protegeixi de la radiació solar. 

 Per evitar la deshidratació, beveu molta aigua i no prengueu 
begudes alcohòliques. 

 A la platja, l'aigua i la sorra reflecteixen la llum i augmenten la 
intensitat solar. 

Per a més informació, cliqueu aquí. 

 Alimentació equilibrada: 

 Alimentació en la primera infància, alimentació en l'etapa 
escolar, programacions de menús a centre educatius, 
documents de recomanacions per a diferents tipus d'àpats. 

 Enllaços d'interès: 

 Guies i altres publicacions divulgatius 

 Plat saludable 

 Exemples de menús 

https://web.gencat.cat/ca/actualitat/reportatges/seguretatplatges/exposicio-al-sol/
http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/alimentacio_saludable/Publicacions/publicacions-alimentacio-infants-i-joves/
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/translations/catalan/
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_inf/documents_tecnics_preme/exemples-programacions-menus-2018.pdf


 

TOC, regidoria d'Infància i Joventut      c/ de Sant Sebastià, 11      08800 Vilanova i la Geltrú   13 
 

 Més informació i assessorament concret per a les entitats 
col·laboradores: mjacas@vilanova.cat. 

 

4. Informació relativa a les subvencions per activitats de 
lleure 2020 
 Tipus de beques: 

 Tipus 1: activitats d’educació en el lleure a l’estiu per als infants, 
adolescents i/o joves menors de 18 anys. 

 Tipus 2: menjador d’aquells infants, adolescents i/o joves 
menors de 18 anys que realitzen aquestes activitats de lleure a 
l’estiu. 

 Tipus 3: una part del cost de monitoratge de suport per infants, 
adolescents i joves menors de 21 anys amb diversitat funcional 
igual o superior al 33% que realitzen aquestes activitats. 
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