Dimarts, 23 d’abril de 2013

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU

ACTIVITATS INFANTILS I JUVENILS
Informe d’activitats Infantils i juvenils en el món
del lleure.
Les activitats infantils i juvenils estan regulades per
el Decret 137/2003 de 10 de juny de regulació
d’activitats d’educació en el lleure en els quals
participen menors de 18 anys.
Es consideren activitats en el lleure, les acampades,
els camps de treball, casals de vacances, colònies,
rutes, etc.
Qualsevol d’aquestes activitats ha d’esta dirigida per
un equip de dirigents dels quals un en serà el
responsable.
Per cada 10 participants o fracció hi ha d’haver un
monitor. Almenys el 40% de l’equip de dirigents ha
d’esta titulat amb el diploma de director o monitor.
En el cas que l’activitat tingui més de 25 participants
és obligatori que hi hagi un dirigent amb el diploma
de director.
L’entitat organitzadora o promotora de l’activitat de
temps lliure ha de contractar una assegurança
d’accidents i una de responsabilitat civil, amb el
mínims que exigeixi la Generalitat de Catalunya
cada any.
Totes les activitats de lleure que es realitzin han de
ser comunicades mitjançant els impresos que la
Generalitat de Catalunya posa a disposició i s’ha de
fer presentar en el termini de 20 dies abans de l’inici
de l’activitat.
Tota activitat que es desenvolupi en un local, recinte,
i/o espai edificat haurà de complir amb la normativa
que la Generalitat de Catalunya té per aquelles
instal·lacions destinades activitats d’infants i joves.
En tota activitat infantil o juvenil que es desenvolupi
es necessita una documentació mínima per poder
realitzar l’activitat conforme la normativa vigent.

La documentació necessària és:
- Còpia de la notificació a la Direcció General
de Joventut degudament registrada.
- Programa detallat de l’activitat (indicant
objectius i horaris).
- Llistat alfabètic de tots els participants –
adults i nens– (amb adreces i telèfons).
- Autoritzacions signades pels pares o tutors
dels participants menors d’edat.
- Original (o com a mínim fotocòpia) de les
targes d’identificació sanitària i/o
equivalent de cada un dels participants.
En el cas de fer una activitat en un altre
país de la Unió Europea, cadascú s’haurà
de fer la corresponent Targeta Sanitària
Europea (que es demana a les oficines de
la Seguretat Social).
- Fitxa de salut amb informació mèdica
particular de cada un dels nens: vacunes,
al·lèrgies, antecedents de malalties,
intoleràncies alimentàries, medicaments
que ha de prendre o que ha pres els
darrers dies,... Ha d’anar signada pels
pares o tutors legals.
- Comprovants de les assegurances sanitària
i de responsabilitat civil (us els ha de
facilitar la vostra associació). Aquests
comprovants poden ser originals o còpia
de la pòlissa (amb les seves condicions
particulars), i el rebut conforme s’ha pagat
la prima d’aquell any (o el butlletí
d’adhesió d’aquell any, en el cas de
pòlisses
col·lectives
de
grans
associacions). Comproveu que en la data
en què fareu la vostra activitat
l’assegurança no estigui caducada.
- DNI de tots els membres de l’Equip dirigent,
i carnets de monitor o director dels que en
tinguin.
El director o monitor responsable de dirigir l’activitat
ha d’estar titulat amb el diploma de Director o
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monitor, i haurà de complir amb les obligacions que
s’exposen a continuació:
- Està present al llarg de tota l’activitat.
- Garantir l’execució del programa.
- Comunicar a temps les modificacions de les
dades de l’activitat (s’ha de fer a la
Direcció General de Joventut abans del
inici de l’activitat per mitjà del mateix
“Formulari de notificació”).
- Vetllar per les condicions de seguretat,
sanitàries i d’higiene.
- Evitar qualsevol risc d’incendi forestal i
vetllar per les condicions ambientals del
lloc on es desenvolupa l’activitat.
- Fer complir les normes vigents de prevenció
en matèria de begudes alcohòliques i
tabac.
- Posseir la documentació necessària durant
la realització de l’activitat.
Un altre dels aspectes que s’ha de tenir en compte
és la Llei de Protecció de Dades. És molt habitual
que en les activitats d’estiu es facin fotografies o es
gravin imatges.
Les imatges són considerades dades, i per tant
estan protegides i emparades per la Llei Orgànica de
Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Les fotografies que es fan a les activitats
organitzades per l’entitat, i que després s’aprofiten
per incorporar en revistes, butlletins, web, etc,
necessiten d’una autorització per part del soci per
poder-les fer servir.
Aquesta autorització no cal que es demani cada
vegada que es fan fotografies sinó que es pot
aprofitar la fitxa on el soci dóna totes les seves
dades per sol·licitar aquest autorització.
L’autorització dels drets d’imatge és una petita part
del que obliga la Llei de Protecció de Dades de

Caràcter Personal. Les entitats sense ànim de lucre
han de complir amb aquesta llei i per fer-ho han
d’adaptar-se als protocols que fixa la llei.

