
 
 

 

Dictamen 23/2015 sobre el Projecte de decret de les activitats d’educació en el lleure en les 

quals participen menors de 18 anys. 

 

 

El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 14 de desembre del 2015. 

El Projecte de decret té per objecte regular les activitats d’educació en el lleure organitzades o 

promogudes per persones físiques o jurídiques, públiques o privades, en les quals participen 

menors de 18 anys i que quedin fora de l’àmbit familiar i de les competències del Departament 

d’Ensenyament. 

El Projectes de decret substitueix l’actual Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les 

activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. Entre d’altres 

aspectes: 

 S’amplia l’àmbit d’aplicació de l’actual Decret per tal d’incloure, de comú acord amb el 

Consell Català de l’Esport, aquelles activitats que tenen un component esportiu important 

però que, alhora, tenen elements substancials que les fan equiparables a les activitats 

d’educació en el lleure, i superar el buit normatiu que hi ha hagut fins ara pel que fa a 

aquests casos. Per aquest motiu, el Projecte de decret preveu tres nous tipus d’activitat: els 

casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives que han de complir els 

mateixos requisits que les activitats d’educació en el lleure excepte pel que fa a les 

titulacions exigides, que són les pròpies de l’àmbit esportiu. Així mateix, en aquests casos 

l’interlocutor principal és el Consell Català de l’Esport. Complementàriament als canvis en 

l’àmbit d’aplicació, es millora la definició i s’amplien les activitats excloses del compliment 

del Projecte de decret per evitar confusions i problemes d’interpretació. 

 Es redueix el nombre mínim de participants que ha de tenir el grup per que li sigui 

d’aplicació el Projecte de decret, que passa a ser més de quatre participants. 

 S’adapten les ràtios que afecten a l’equip de dirigents de les activitats. 

 S’incrementa el percentatge de dirigents que han d’estar titulats, amb la finalitat de reforçar 

el nombre de dirigents que tenen formació especialitzada. També s’incorpora la figura de 

personal de suport logístic, per tal de diferenciar-lo clarament de l’equip de dirigents i 

establir l’obligatorietat de ser major d’edat. 

 Pel que fa a la notificació de la realització de l’activitat, l’obligatorietat s’amplia a aquelles 

activitats que tenen més de 2 nits de durada per un millor seguiment davant possibles 

situacions d’emergència. 

 I s’introdueixen millores operatives fruit de l’experiència assolida i, d’altra banda, s’adapta 

a les mesures de simplificació i racionalització administrativa actualment vigents. 

 


