PROPOSTA MODIFICACIÓ DECRET 137/2003, versió a 06.06.2014

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.
Catalunya disposa d’una llarga tradició associativa i un ric teixit social que es recolza
en el treball educatiu i de socialització que realitzen les entitats d’educació en el lleure,
les quals han estat capdavanteres en la demanda de normatives que han ajudat a
vetllar per la qualitat pedagògica i la seguretat de les seves activitats. En el moment
actual i davant la creixent demanda social de serveis adequats per als infants i joves
en les èpoques de les vacances escolars, derivada principalment de les
característiques sociolaborals de la població catalana, han aparegut altres iniciatives
educatives, tant públiques com privades, i en aquest últim cas, de persones físiques i
jurídiques, que aconsellen regular, de manera més acurada, les acampades juvenils,
les colònies, els camps de treball, els casals de vacances i les rutes amb infants i joves
menors de 18 anys.
La Direcció General de Joventut, davant les diverses finalitats de les entitats que
actualment promouen i organitzen les activitats regulades per aquest Decret, valora
molt especialment totes les activitats que facin èmfasi en la promoció entre les
persones participants dels valors democràtics, el civisme, el procés d’identitat
nacional, la solidaritat, el respecte i la protecció del medi ambient, la convivència,
l’altruisme, les actituds i els hàbits saludables i el consum responsable, per la qual
cosa considera que cal vetllar pel seu correcte desenvolupament.
A més, l’experiència obtinguda durant els dos anys de vigència del Decret 337/2000,
de 24 d’octubre, i l’entrada en vigor, o la revisió, d’altres normatives, sobretot les dels
departaments d’Ensenyament i de Presidència, aquest últim per mitjà del Consell
Català de l’Esport, que afecten el contingut d’alguns dels seus aspectes, aconsellaven
modificar el contingut de l’actual Decret.
En conseqüència, el Govern de la Generalitat considera que per tal de vetllar per la
seguretat de les persones assistents, la qualitat pedagògica d’aquestes activitats i
l’adequació a les noves realitats del col·lectiu social en la seva demanda de respostes
educatives en el temps de lleure, cal establir per mitjà d’un nou decret els requisits
mínims que aquestes activitats hauran de complir necessàriament per i durant la seva
realització.
Aquests requisits mínims recullen la majoria dels aspectes que en el seu dia es van
establir exclusivament per a les activitats de les entitats d’educació en el lleure i que
en aquest Decret s’actualitzen i se’n amplia l’àmbit d’aplicació per tal d’incloure
qualsevol de les activitats que es realitzi amb menors de 18 anys fora de l’àmbit de
competències dels departaments d’Ensenyament i Presidència, sigui quina sigui
l’associació, moviment, entitat, institució, administració, empresa privada o persona
física que l’organitzi.
Aquest Decret, atenent al col·lectiu al qual es dirigeix, té també en compte el marc
normatiu establert per la Llei 3/1993, de 5 de març, de l’estatut del consumidor, i la
Llei 8/1995, de 27 de juliol, d’atenció i protecció dels infants i dels adolescents, el
Decret legislatiu 1/2000 pel qual s’aprova el text únic de la Llei de l’Esport, i a més,

1

per mitjà d’un ampli consens amb els agents socials s’adequa a les necessitats del
món juvenil i a l’actual realitat socioeconòmica.
Durant el període de vigència del Decret137/2003, s’ha constatat que calia introduir
un seguit d’adaptacions que l’adeqüessin a les noves realitats i necessitats socials,
introduir millores operatives que la seva aplicació pràctica continuada ha anat fent
aconsellable i adaptar-lo als processos de simplificació administrativa que s’han
desenvolupant en els darrers anys.
En aquest sentit:
S’amplia l'àmbit d'aplicació del Decret 137/2003, de 10 de juny per tal d'incloure
també, de comú acord amb el Consell Català de l’Esport, aquelles activitats que tenen
un important component esportiu però que, alhora, tenen elements substancials que
les fan equiparables a les d’educació en el lleure per tal de superar el buit normatiu
existent fins ara en aquests casos. Per aquest motiu s’introdueixen dos nous tipus
d’activitat: els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives.
S’adapten les ratios que afecten a l’equip de dirigents de les activitats, de manera que
es reforça la presència de persones dirigents en els grups més petits mentre que es
flexibilitza en els grups més nombrosos. La flexibilització de la ratio de persones
dirigents en aquests darrers grups es compensa amb l’increment del percentatge de
persones dirigents titulades necessàries, amb la finalitat de reforçar la qualitat i
l’adequada preparació de l’equip de persones dirigents.
Aquesta decret de modificació té en compte la Llei Orgànica 5/2002, i les normes que
la desenvolupen, i l’Ordre BSF/196/2013 de la Generalitat de Catalunya quan als
requeriments de la nova formació per a l’obtenció de les certificacions de
professionalitat i la qualificació professional que complementen a les actuals titulacions
de monitor i director en el lleure infantil i juvenil. També té en compte la llei 3/2008
de l’exercici de les professions de l’Esport i el Decret 68/2009, de 28 d’abril, pel qual
es regula el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya.
Pel que fa a la notificació de les dades corresponents a la realització de l’activitat el
Decret s’adapta a les disposicions contingudes en la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i a la Llei
29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i
modifica el termini de presentació.
Per tot això, a proposta del titular del Departament de Benestar Social i Família,
d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d’acord amb el Govern,

Decreto:
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació

2

Aquest Decret regula:
1.1 Les acampades juvenils, els camps de treball, els casals de vacances, les colònies,
les rutes i qualsevol altra activitat assimilable, sigui quina sigui la seva denominació i
característiques, en les quals hi participin persones menors de 18 anys en nombre
superior a quatre, que no tinguin caràcter familiar ni escolar i que es desenvolupin a
Catalunya.
1.2 Els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives, que es
realitzin en èpoques de vacances són assimilables a les activitats objecte d’aquest
Decret i han de complir amb el seu contingut.
1.3 En el cas de les rutes que acabin o s’iniciïn a Catalunya, caldrà que compleixin
amb el contingut d’aquest Decret només per als dies en què siguin dins del territori
català.
Article 2
Activitats subjectes i excloses
2.1 El contingut d’aquest Decret és d’aplicació a les activitats organitzades o
promogudes per persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les persones
participants de les quals hagin estat prèviament inscrites a aquestes activitats.
2.2 Queden excloses les activitats objecte d’aquest Decret realitzades per les
institucions educatives, públiques o privades, amb concert o no, durant el curs escolar
i/o el temps lectiu, en general de dilluns a divendres, i degudament autoritzades pel
Departament d'Ensenyament per mitjà dels Consells Escolars respectius, quan només
hi assisteixen els seus alumnes amb els seus professors o acompanyants, d’acord amb
la seva normativa pròpia per a la realització d’activitats.
2.3 Queden excloses del compliment d’aquesta normativa la pràctica esportiva
habitual i les competicions, els entrenaments, les jornades de tecnificació, els
ensenyaments esportius, i la formació de tècnics d’esport, i qualsevol altra
manifestació o esdeveniment esportiu que no s’ajustin o assimilin a les activitats
regulades per aquesta normativa.
2.4 Queden excloses del compliment d'aquesta normativa les activitats promogudes o
organitzades per centres residencials i d'acolliment, propis o col·laboradors, de la
Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència i de la Direcció General de
Justícia Juvenil. Tanmateix, notificaran a la Direcció General de Joventut la realització
de l'activitat amb l'antelació suficient als efectes previstos a l'article 10, apartat 4.
Article 3
Definicions
Als efectes d’aquest Decret s’entén per:
Acampada juvenil, l'activitat amb pernoctació realitzada a l'aire lliure sota cobert, en
tendes de campanya o similars, realitzada per una entitat inscrita al Cens d’Entitats
Juvenils de la Direcció General de Joventut.
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Camp de treball, l'activitat amb pernoctació en la qual els joves es comprometen, de
manera individual o en grup, a desenvolupar, de manera voluntària i desinteressada,
un treball amb un interès social o comunitari.
Casal de vacances, qualsevol tipus d’activitat, sigui quina sigui la seva denominació i
característiques, que es realitzi en època de vacances escolars, en general de dilluns a
divendres, sense cap tipus de continuïtat durant l’any, i en la qual els participants no
hi fan nit.
Casal esportiu, és un casal del vacances en el qual l’objecte bàsic de l’acció educativa
és la formació en una o diverses especialitats esportives.
Colònia, l'activitat amb pernoctació, sigui quina sigui la seva denominació i
característiques, en la qual l’estada es realitza en un edifici, casa o instal·lació fixa.
Aquests edificis o instal·lacions hauran de complir amb el contingut de l’article 8.1
d’aquest Decret.
Estada o campus esportiu, és una colònia en la qual l’objecte bàsic de l’acció educativa
és la formació en una o diverses especialitats esportives. Com en el cas de les
colònies, els edificis o instal·lacions on es realitzin hauran de complir amb el contingut
de l’article 8.1. d’aquest decret.
Ruta, l'activitat consistent en la realització d'una marxa itinerant en la qual, en
general, cada jornada es fa nit a l'aire lliure en un lloc diferent, realitzada per una
entitat inscrita al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut.
Ruta esportiva, és l’activitat de ruta consistent en la realització d’activitats esportives
regulades pel Decret 56/2003 del medi natural, realitzada per una entitat inscrita al
Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport.
Article 4
Equip de dirigents i persona responsable de l’activitat
4.1 Cada una de les activitats regulades per aquest Decret ha de comptar, durant la
seva realització, amb un equip de dirigents.
4.2 Als efectes d’aquest Decret es considera:
Equip de dirigents, el format per la persona responsable de l’activitat i les persones
que porten a terme directament les activitats amb els participants
Responsable de l’activitat, la persona membre de l’equip de dirigents que assumeix la
responsabilitat de la seva realització d’acord amb el programa de l’activitat, durant el
temps i el lloc de la seva realització, sens perjudici que la responsabilitat final recaigui
sobre l’entitat organitzadora i, subsidiàriament, en la federació, moviment o associació
de la qual en formi part.
4.3 Per cada deu participants o fracció superior a quatre haurà d’haver sempre
present a l’activitat, com a mínim, una persona dirigent major d’edat. Amb caràcter
general cal un mínim de dues persones dirigents, llevat el cas d’activitats on totes les
persones participants tinguin edats iguals o superiors a 16 anys.
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4.4 Quan les activitats regulades en aquest Decret tinguin una durada igual o superior
a tres nits consecutives, o un mínim de quatre dies consecutius en el cas dels casals
de vacances i casals esportius, l’equip de dirigents de l’activitat es constituirà d’acord
amb les normes següents:
4.4.1 En el cas de casals de vacances, camp de treball, colònia i ruta, com a mínim, el
40% de les persones membres de l'equip de dirigents en els grups fins 20 participants
i el 60% en els grups de més de 20 participants que calgui per complir amb la
proporció establerta en l’apartat 3 d’aquest article, ha d'estar en possessió del diploma
de monitor/a o de director/a d'activitats de lleure infantil i juvenil o de la qualificació
professional o del certificat de professionalitat de Dinamització d’activitats d’educació
en el lleure infantil i juvenil o de Direcció i coordinació d’activitats d’educació en el
lleure infantil i juvenil.
4.4.2 En el cas dels casals esportius, de les estades o campus esportius i de les rutes
esportives, com a mínim el 40% de les persones membres de l'equip de dirigents en
els grups fins 20 participants i el 60% en els grups de més de 20 participants que
calgui per complir amb la proporció establerta en l’apartat 3 d’aquest article, ha
d'estar en possessió de qualsevol de les titulacions de professional de l’esport
previstes a la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
4.4.3 En el cas de casals de vacances, camp de treball, colònia i ruta, si l’activitat
compta amb 25 o més participants, la persona responsable d’aquesta ha d'estar en
possessió del diploma de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
o de la qualificació professional corresponent o del certificat de professionalitat de
Direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. En el cas
contrari és suficient el diploma de monitor/a d'activitats en el lleure infantil i juvenil o
de la qualificació professional corresponent o del certificat de Dinamització d’activitats
d’educació en el lleure infantil i juvenil.
4.4.4 En el cas dels casals esportius, de les estades o campus esportius i de les rutes
esportives la persona responsable de l’activitat ha d’estar en possessió de la formació,
certificació o titulació requerides a la Llei 3/2008, llevat el cas que l’activitat compti
amb menys de 25 participants; en aquest cas és suficient el certificat professional de
monitor/a esportiu/va professional.
4.5 La titulació de tècnic o tècnica superior en animació sociocultural és assimilable, a
efectes d’aquest Decret, a la de monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil, sempre
que en la formació teòrico-pràctica hagin cursat crèdits relacionats amb el lleure
infantil i/o juvenil.
4.6 Les fraccions resultants del càlcul indicat als apartats anteriors 4.4.1 i 4.4.2
s’arrodoniran sempre a l’enter superior.
4.7 La possessió d’aquests diplomes no eximeixen de la possessió, per part dels
membres de l’equip de dirigents, d’altres diplomes o titulacions que per raó de
l’especificitat del programa o de la finalitat de l'activitat els puguin ser exigides per
altres normatives
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4.8 La persona responsable de l’activitat ha d’estar sempre present en el lloc notificat
de realització d’aquesta, llevat que per raó de l’organització i la programació de
l’activitat hagi d’absentar-se.
Article 5
Assegurances
5.1 Per poder realitzar qualsevol de les activitats regulades per aquest Decret, l'entitat
organitzadora o l’entitat promotora haurà de contractar una assegurança d'accidents
personals que cobreixi, a més de les despeses de curació, un capital mínim de
6.000,00€ euros en cas de mort (en cas de ser menor de 14 anys es destinaran a
cobrir despeses de sepeli) i un capital mínim de 12.000,00€ euros per invalidesa per
accident.
5.2 L'entitat organitzadora o l’entitat promotora té l’obligació de contractar una
assegurança de responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats del desenvolupament
de les activitats de temps lliure amb uns límits mínims de 300.000,00€ euros per
víctima i 1.500.000,00€ euros per sinistre.
La Generalitat de Catalunya podrà actualitzar anualment els límits fixats als dos
apartats anteriors mitjançant una Ordre.
5.3 En cas que l’entitat organitzadora o promotora de l’activitat estigués federada o
formés part d’un moviment o associació podran ser aquestes federacions, moviments
o associacions les que formalitzin els contractes d’assegurances previstos als apartats
5.1 i 5.2.
Article 6
Activitats en el medi natural
6.1 Sens perjudici de les normes específiques de cada municipi, les activitats
regulades en aquest Decret que es desenvolupin en el medi natural, hauran d'ajustarse a les normatives vigents.
6.2 Quan aquestes activitats es desenvolupin a l’interior d’espais naturals de protecció
especial declarats d’acord amb alguna de les modalitats que estableix el capítol IV de
la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, els espais inclosos en el Pla d’espais
d’interès natural (PEIN), a les reserves nacionals de caça o a les reserves naturals i
refugis de fauna salvatge, hauran d’ajustar-se també a la normativa pròpia de l’espai
protegit i disposar de l’autorització oportuna de l’òrgan gestor de l’espai.
6.3 Quan les activitats objecte del present Decret es duguin a terme en terrenys
forestals, s’haurà de complir, a més, la normativa vigent en matèria de prevenció
d’incendis forestals.
Article 7
Acampades juvenils
Les acampades juvenils que es realitzin fora d'una instal·lació o lloc d'acampada
degudament autoritzada per organisme competent, han de:
7.1 Estar situades:
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a) Fora de rambles, llits secs de rius o torrenteres i dels terrenys susceptibles de ser
inundats.
b) Fora de terrenys que per la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió, indústries,
instal·lacions insalubres, o per qualsevol altra causa, resultin perillosos.
c) A més d'1 km d'un càmping.
d) A més de 100 m de qualsevol via de comunicació.
e) Prop d’un camí alternatiu que permeti l’evacuació en el cas d’un incendi forestal.
7.2 Disposar de:
a) El permís per escrit del propietari o propietària del lloc on es realitza l'acampada
juvenil, o de persona autoritzada per aquest.
b) Còpia de l’escrit comunicant la realització de l’activitat a l'ajuntament o al consell
comarcal, si escau, corresponent al lloc on es realitza aquesta, o al Conselh Generau
d’Aran.
c) Pla d’emergència elaborat per l’entitat que realitza l’activitat d’acord amb el lloc, els
dies i el nombre d’assistents, on hi consti, mínimament, el sistema d’obtenció
d’informació sobre situacions de risc, el sistema d’avís i el pla d’evacuació.
Article 8
Activitats distintes de les acampades juvenils
8.1 Les activitats amb pernoctació en les quals no es faci nit al ras, o bé en tendes de
campanya o similars, hauran de realitzar-se en instal·lacions autoritzades per oferir
allotjament per l'organisme competent, sigui quina sigui la seva denominació i
característiques.
8.2 Queden exclosos del compliment de l'apartat anterior els camps de treball que per
les seves característiques o per la seva situació, motivada per l'interès social del
projecte, hagin de fer l'allotjament en instal·lacions provisionals, fixes o mòbils,
distintes de tendes de campanya o similars, o en edificis o construccions existents
amb una finalitat diferent a la d'allotjament.
8.3 En el cas dels camps de treball i els casals de vacances, els casals esportius, i les
rutes i rutes esportives s'haurà de garantir que els serveis i les mesures sanitàries i de
seguretat siguin les adequades per tal d'assegurar la higiene i la integritat física de les
persones participants durant l'activitat.
Article 9
Activitats mixtes
Quan una de les activitats inclogui dins el seu programa la realització de qualsevol de
les altres activitats també aquí regulades, aquestes hauran de complir les disposicions
d'aquest Decret que els siguin aplicables específicament per a cadascuna d'elles.
Article 10
Notificació de l'activitat
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10.1 S’haurà de notificar a la Direcció General de Joventut la realització de les
activitats regulades per aquest Decret que tinguin una durada de 3 o més nits
consecutives. En el cas dels casals de vacances i dels casals esportius, la notificació de
l’activitat s’haurà de presentar quan la seva durada sigui de 4 o més dies consecutius,
malgrat siguin interromputs pel cap de setmana o per dies festius.
10.2 Les notificacions s’han de presentar en suport electrònic per mitjà de la pàgina
web de la Generalitat, www.gencat.cat.
També es poden presentar en suport paper en els registres dels Departaments
competents en matèria de joventut o d’esports, sens perjudici de presentar-ho a
qualsevol lloc dels que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
En aquest cas, s’han de presentar per duplicat en l’imprès normalitzat que es facilitarà
a la seu i als serveis territorials de l’òrgan competent en matèria de joventut; aquest
imprès també consta a la seu electrònica de la Generalitat, www.gencat.cat, dins
l’àmbit de Joventut i en l’Oficina Virtual de Tràmits.
El termini de presentació d’aquestes notificacions és fins a 20 10 dies abans de l'inici
de l'activitat, llevat que es presentin presencialment o per correu postal per mitjà
d’imprès, amb la qual cosa el termini s’augmenta fins a 20 dies abans del seu inici.
10.3 L’anul·lació o qualsevol modificació de les dades d’una activitat ja notificada, ha
de ser comunicada a la Direcció General de Joventut abans de la data de l'inici de
l'activitat, llevat circumstància extraordinària que justifiqui fer-ho abans de
l’acabament de l’activitat. Finalitzada una activitat no es podrà fer cap tipus de canvi
en les dades notificades.
10.4 Per tal de facilitar la coordinació i el compliment de les seves respectives
competències, la Direcció General de Joventut facilitarà electrònicament les dades de
les notificacions presentades al Consell Català de l’Esport, als ajuntaments, als
consells comarcals, al Consell General d’Aran, i als departaments de la Generalitat
interessats en temes de seguretat, emergències i sanitat.
Article 11
Obligacions de la persona responsable de l'activitat
11.1 Són obligacions de la persona responsable de l'activitat:
11.1.1 Complir i fer complir la normativa continguda en el present Decret.
11.1.2 Comunicar a la Direcció General de Joventut, abans de l'inici de l'activitat,
l’anul·lació d’aquesta o les modificacions que s'hagin produït després de la presentació
de la notificació de l'activitat´
11.1.3 Facilitar la comprovació i el seguiment de l'activitat al personal encarregat
d'aquesta funció, degudament acreditat.
11.1.4 Garantir l'execució del programa de l'activitat.
11.1.5 Vetllar perquè les activitats es desenvolupin amb les necessàries condicions de
seguretat, sanitàries i d'higiene.
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11.1.6 Procurar que les persones assistents respectin les propietats, les instal·lacions i
el medi natural del lloc on es realitzi l'activitat, i establir controls suficients per tal
d'evitar qualsevol risc d'incendi forestal.
11.1.7 Garantir el coneixement per part dels assistents a l’activitat del Pla
d’emergència establert a l’efecte.
11.1.8 Fer complir les normes vigents de prevenció en matèria de begudes
alcohòliques i tabac, i qualsevol altra substància que pugui generar dependència.
11.1.9 Vetllar perquè les activitats incloses dins el programa, l’organització i la
realització de les quals s’encarregui eventualment a una empresa o entitat
especialitzada, compleixin amb el que determini la corresponent normativa.
11.1.10 Posseir durant la realització de l'activitat, la documentació següent:
a) El programa detallat de l'activitat amb indicació dels objectius i dels horaris.
b) La corresponent autorització de participació a l’activitat, lliurada per la persona que
tingui la pàtria potestat, de tots els participants menors d'edat.
c) Fitxa de salut, convenientment signada per la persona que tingui la potestat, de
cadascuna de les persones participants menors d’edat, en la qual constin els possibles
impediments físics o psíquics, les malalties cròniques, la medicació o el possible règim
que escaigui, amb indicació d’horaris i quantitat, i qualsevol altre qüestió que es
consideri necessària.
d) Llista alfabètica o equivalent, amb i els telèfons de totes les persones assistents a
l'activitat: infants, joves, membres de l'equip de dirigents i personal de suport.
e) Tarja magnètica d'identificació sanitària o un altre document acreditatiu del dret a
la prestació de la sanitat pública o de l'assegurança mèdica privada, si escau, de
cadascuna de les persones assistents a l'activitat.
g f) En el cas de les activitats amb una durada igual o superior a tres nits consecutives
i en el cas dels casals de vacances o casals esportius amb un mínim de quatre dies
consecutius, els documents següents:
1. Còpia de la notificació de l'activitat presentada per qualsevol dels mitjans previstos
en aquest decret, degudament registrada per la Direcció General de Joventut, el
Consell Català de l’Esport o altre organisme competent.
2. Comprovants dels diplomes de les titulacions previstes a l’article 4, apartats 4 i 5,
pròpia i de la resta de membres de l'equip dirigent que la posseeixin.
3. En el cas de les acampades juvenils, la documentació indicada a l'article 7, apartat
2, d'aquest Decret.
11.2 D'aquestes obligacions en seran subsidiàriament responsables les associacions,
els moviments, les entitats, les institucions, les administracions i les empreses de
serveis que organitzin l'activitat.
Article 12
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Assessorament, comprovació i seguiment.
12.1 Correspon a la Direcció General de Joventut la verificació del compliment
d’aquesta normativa, assessorar a les entitats organitzadores i realitzar les
corresponents visites de comprovació i seguiment per tal de garantir la qualitat
pedagògica de les activitats i vetllar per la seguretat de les persones participants.
12.2 Igualment, el Consell Català de l’Esport en compliment de les seves
competències podrà fer visites als casals esportius, a les estades o campus esportius i
a les rutes esportives, verificar el compliment de les seves normatives i assessorar a
les entitats organitzadores.
12.3 La Direcció General de Joventut i el Consell Català de l’Esport vetllaran per tal
que les activitats recolzin les polítiques educatives destinades a una educació que
fomenti la formació i l’educació en els valors de la coeducació, els drets humans, la
cohesió social i la igualtat entre homes i dones.
Article 13
Ajuts i serveis
Per poder rebre de l’Administració de la Generalitat de Catalunya qualsevol tipus d'ajut
econòmic o de serveis es valorarà el correcte compliment del present Decret.
Més endavant es definiran les disposicions transitòries derogatòries i d’entrada en vigor
Barcelona, XX de XXXXXXX de 2014
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