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(cartells, fullets, etc.), els quals s’han d’adjuntar a la memòria. Així mateix,
s’han de especificar el nombre de semestres de funcionament de la unitat de
joves en procés de reinserció social i el dels llocs de corresponsal ocupats
semestralment per un jove en procés d’inserció social, identificat amb les inicials.
c) Una memòria econòmica (model de document 6.b), amb una descripció
de les despeses i dels ingressos relacionats amb el manteniment de la unitat, el
centre o el punt, desglossada per tipus de despesa i amb una explicació suficient
del desviament eventual respecte a la quantitat pressupostada amb la sol·licitud.
d) La relació dels justificants imputats, conformada mitjançant la llista
numerada, ordenada sistemàticament i detallada de tots els documents que permetin acreditar l’activitat subvencionada i també el cost (model de document
6.c).
e) La documentació justificativa de les despeses realitzades corresponents
a l’any 2011 —còpia de les factures i de la resta de documents de valor probatori equivalent—, que s’han d’ajustar a les previsions que conté el Reial decret
1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació i es modifica el Reglament de l’IVA. Si el cost
real de l’activitat és distint de l’import del pressupost estimat presentat amb la
sol·licitud, el cost real s’admetrà com a justificació de la subvenció, sempre que
es justifiqui la totalitat de les activitats finançades amb la subvenció i s’hagi
complert la finalitat per a la qual es concedeixi.
f) Els elements de difusió o publicitaris (cartells, fullets, etc.) o el material imprès dels cursos, que han de ser preferentment en català. Hi ha d’aparèixer necessàriament la col·laboració de la Direcció General de Joventut de la
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes
Balears.
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privades, de l’Estat, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
h) L’adopció d’una decisió de la qual es derivi una necessitat de reintegrament, en virtut del que estableixen els articles 87-89 del Tractat de la Unió
Europea.
i) La resta de supòsits que estableix la normativa reguladora de la subvenció. Igualment, cal reintegrar les quantitats percebudes en els casos de declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·labilitat que determina l’article
25 del Decret legislatiu 2/2005.
13.2. El procediment de reintegrament es regeix pel que estableix l’article
44 del Decret legislatiu 2/2005.
13.3. Les quantitats reintegrables tenen la consideració d’ingressos de dret
públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.
13.4. En cas d’incompliment parcial s’ha de reintegrar la quantitat rebuda
mitjançant l’aplicació d’un percentatge de minoració i segons la naturalesa de
l’incompliment. Aquest percentatge s’ha de fixar amb l’informe previ de l’instructor i s’ha de notificar a l’entitat beneficiària. Si encara no s’ha abonat la subvenció, es minorarà de la mateixa manera.
14. Règim d’infraccions i sancions
Incomplir els requisits que estableix aquesta convocatòria dóna lloc a aplicar el règim d’infraccions i sancions que regula el títol V del Decret legislatiu
2/2005.
15. Inspecció

12. Revocació
12.1. D’acord amb el que disposa l’article 43 del Decret legislatiu 2/2005,
pertoca revocar la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió,
l’entitat beneficiària incompleix totalment o parcialment les obligacions o els
compromisos contrets als quals està condicionada l’eficàcia de l’acte de concessió de la subvenció.
12.2. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense
efecte l’acte de concessió i s’han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament.
13. Reintegrament
13.1. D’acord amb el que disposa l’article 44 del Decret legislatiu 2/2005,
pertoca reintegrar, totalment o parcialment, les quantitats rebudes i l’exigència
de l’interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la
data de la resolució per la qual s’aprovi el reintegrament, en els casos següents:
a) L’obtenció de la subvenció pel falsejament de les condicions requerides
per a la concessió o l’ocultació de les que l’haguessin impedit.
b) L’incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte
o la no adopció del comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.
c) L’incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes establerts en l’article 39 del Decret legislatiu 2/2005 i, si
escau, en les normes reguladores de la subvenció.
d) L’incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió que
conté l’article 34.4 del Decret legislatiu 2/2005.
e) La resistència, l’excusa, l’obstrucció o la negativa a les actuacions de
comprovació i control financer que estableixen els articles 11 i 28 del Decret
legislatiu 2/2005, i també l’incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan se’n derivi la impossibilitat de verificar l’ús donat als fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i la
regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions,
ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de
les administracions o entitats públiques o privades, de l’Estat, de la Unió
Europea o d’organismes internacionals.
f) L’incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les
entitats col·laboradores i beneficiàries, i també dels compromisos que assumeixen, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin la forma en
la qual s’han d’assolir els objectius, dur a terme l’activitat, executar el projecte
o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, o s’hi
refereixin.
g) L’incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les
entitats col·laboradores i beneficiàries, i també dels compromisos que assumeixen, amb motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels anteriors, quan
se’n derivi la impossibilitat de verificar l’ús donat als fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i la regularitat de les activitats subvencionades,
o la concurrència de subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o

D’acord amb el que disposa aquesta convocatòria, les subvencions que
concedeix la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració s’han de sotmetre a la inspecció corresponent, segons la normativa legal vigent que hi sigui
d’aplicació.

—o—
Num. 11873
Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2011 de rectificació de les errades advertides en el Decret 18/2011, d’11 de març,
pel qual s’estableixen els principis generals que regeixen les activitats de temps lliure infantils i juvenils que es desenvolupin a
l’àmbit territorial de les Illes Balears
En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 39, de 17 de març de 2011,
es va publicar el Decret 18/2011, d’11 de març, pel qual s’estableixen els principis generals que regeixen les activitats de temps lliure infantils i juvenils que
es desenvolupin a l’àmbit territorial de les Illes Balears.
Una vegada publicat el Decret 18/2011, s’han advertit errades en les versions catalana i castellana, que s’han de rectificar per a la redacció i la comprensió correctes del Decret.
Segons l’article 56.1 de la Llei 3/2003, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:
La revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels
errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives
correspon a l’òrgan que ha dictat l’acte o la disposició.
L’article 56.2 de la Llei 3/2003 estableix que:
La rectificació d’errors ha d’especificar, si escau, els efectes jurídics que
se’n deriven, i s’ha de notificar o publicar preceptivament quan es refereix a
actes que han estat notificats o publicats.
En aplicació del principi de seguretat jurídica i per facilitar l’accés dels
ciutadans al contingut de la norma, és convenient publicar-la íntegrament.
Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera d’Afers
Socials, Promoció i Immigració, en la sessió de 13 de maig de 2011, adoptà,
entre d’altres, l’acord següent:
‘Primer. Aprovar, d’acord amb l’article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, la rectificació de les errades materials observades en el Decret 18/2011,
d’11 de març, pel qual s’estableixen els principis generals que regeixen les acti-
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vitats de temps lliure infantils i juvenils que es desenvolupin a l’àmbit territorial
de les Illes Balears, en els termes següents:
En l’apartat 2 de l’article 14, on diu:
‘Excloent el director o la directora de l’activitat de temps lliure, el 50 %
de la ràtio exigible de monitors de temps lliure establerta en l’apartat anterior ha
de tenir alguna de les formacions o titulacions que detalla l’article 17 d’aquest
Decret’.
Hi ha de dir:
Excloent el director o la directora de l’activitat de temps lliure, el 50 % de
la ràtio exigible de monitors de temps lliure establerta en l’apartat anterior ha de
tenir alguna de les formacions o titulacions que detalla l’article 16 d’aquest
Decret.
En l’apartat 4 de l’article 14, on diu:
‘Quant a les activitats de temps lliure que organitzin i executin per compte propi les entitats juvenils sense ànim de lucre registrades en el Cens d’entitats juvenils i d’entitats prestadores de serveis a la joventut, almenys el 50 %
dels monitors ha de tenir alguna de les formacions o titulacions que es detallen
en els apartats a) i b) de l’article 17.1’.
Hi ha de dir:
Quant a les activitats de temps lliure que organitzin i executin per compte propi les entitats juvenils sense ànim de lucre registrades en el Cens d’entitats juvenils i d’entitats prestadores de serveis a la joventut, almenys el 50 %
dels monitors ha de tenir alguna de les formacions o titulacions que es detallen
en els apartats a) i b) de l’article 16.1.
En l’article 16.1 b), on diu:
‘Els títols o els diplomes establerts pels directors de temps lliure infantils
i juvenils, d’acord amb l’article 16 d’aquest Decret’.
Hi ha de dir:
Els títols o els diplomes establerts pels directors de temps lliure infantils i
juvenils, d’acord amb l’article 15 d’aquest Decret.
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— Article 13, apartats 2 i 3’
Hi ha de dir:
Constitueixen principis generals els articles següents:
— Article 1
— Article 2, apartats 1-4
— Article 3, apartat 1
— Article 5
— Article 6, apartats 1-5
— Article 7
— Article 8
— Article 9
— Article 10
— Article 11, apartats 1, 2 i 6
— Article 12, apartat 1
— Article 13
— Article 14
— Article 15
— Article 16
— Article 17
— Article 18
— Article 19
— Article 20
— Article 21
— Article 22
D’altra banda, constitueixen normativa complementària i que, per tant,
pot ser desplaçada per la normativa que cada consell insular fixi, els articles
següents:
— Article 2, apartat 5
— Article 3, apartat 2
— Article 4
— Article 6, apartat 6
— Article 11, apartats 3, 4 i 5
— Article 12, apartats 2 i 3

En l’article 18, on diu:
‘La possessió de les titulacions esmentades en els articles 16, 17 i 18 d’aquest Decret no eximeix de la possessió d’altres diplomes o titulacions que, per
raó de l’especificitat del programa de l’activitat corresponent, puguin exigir
altres normes sectorials d’aplicació.’
Hi ha de dir:
La possessió de les titulacions esmentades en els articles 15, 16 i 17 d’aquest Decret no eximeix de la possessió d’altres diplomes o titulacions que, per
raó de l’especificitat del programa de l’activitat corresponent, puguin exigir
altres normes sectorials d’aplicació.

Segon. Publicar aquest Acord i el text íntegre del Decret resultant de la
correcció d’errades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

En la disposició addicional única, on diu:
‘Constitueixen principis generals els articles següents:
— Article 1
— Article 2, apartats 1-4
— Article 3, apartat 1
— Article 5
— Article 6, apartats 1-5
— Article 7
— Article 8
— Article 10
— Article 11
— Article 12, apartats 1, 2 i 6
— Article 13, apartat 1
— Article 14
— Article 15
— Article 16
— Article 17
— Article 18
— Article 19
— Article 20
— Article 21
— Article 22
— Article 23
D’altra banda, constitueixen normativa complementària i que, per tant,
pot ser desplaçada per la normativa que cada consell insular fixi, els articles
següents:
— Article 2, apartat 5
— Article 3, apartat 2
— Article 4
— Article 6, apartat 6
— Article 9
— Article 12, apartats 3, 4 i 5

Decret 18/2011, d’11 de març, pel qual s’estableixen els principis generals
que regeixen les activitats de temps lliure infantils i juvenils que es desenvolupin a l’àmbit territorial de les Illes Balears

Palma, 13 de maig de 2011
El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila

Annex

PREÀMBUL
L’article 48 de la Constitució espanyola de 1978 ordena als poders públics
la promoció de les condicions per a la participació lliure i eficaç de la joventut
en el desenvolupament polític, social i cultural.
Una de les novetats importants que suposa la Llei orgànica 1/2007, de 28
de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per
la Llei orgànica 2/1983, de 23 de febrer, és la nova distribució de competències
en matèria de joventut i lleure entre el Govern de les Illes Balears i els consells
insulars de les Illes Balears.
En aquest sentit, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la competència exclusiva en matèria de lleure i joventut, tal com es desprèn dels articles
30.12 i 30.13 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears (després de la nova
redacció). Però aquest article s’ha de posar en concordança amb l’article 70 d’aquest mateix text legal, que atribueix als consells insulars, com a pròpies, les
competències en matèria de lleure (apartat 9) i joventut (apartat 16), inclosa la
potestat reglamentària (article 72 de l’Estatut d’autonomia).
Fruit d’aquesta nova situació competencial, els consells insulars de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera han fet ús de la seva potestat normativa i
han dictat, o tenen previst fer-ho, normes reglamentàries que regulen aquestes
activitats de temps lliure en els àmbits territorials respectius.
Mitjançant la Llei 21/2006, de 15 de desembre, s’atribueixen les competències en matèria de joventut i lleure als consells insulars de Menorca i
d’Eivissa i Formentera. En canvi, pel que fa a Mallorca, la Comissió Mixta de
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transferències Govern - consells insulars per al traspàs de funcions i serveis, creada pel Decret 130/2007, de 19 d’octubre, formalitza el procés de traspàs de
competències en matèria de joventut i lleure al Consell Insular de Mallorca.
Les activitats de temps lliure infantils i juvenils es troben regulades en el
capítol V del títol IV de la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut,
i, fins ara, en el Decret 129/2005, de 16 de desembre, pel qual es regulen les
activitats de temps lliure infantils i juvenils que es duen a terme en el territori
de les Illes Balears. A causa del temps transcorregut, aquest Decret resulta insuficient per regular la totalitat de qüestions i aspectes vinculats al desenvolupament de les activitats de temps lliure. Per això, és necessari aprovar un nou
decret autonòmic que, d’una banda, reguli els principis generals que han de regir
les activitats de temps lliure infantils i juvenils a les Illes Balears, que suposi un
marc comú per a la realització d’aquestes activitats a totes les illes i, de l’altra,
estableixi normativa complementària als principis generals, que pot ser desplaçada a cada illa per la normativa que el consell insular competent dicti en execució de les seves competències dins del seu àmbit territorial. En aquest sentit,
l’article 58.3 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears estableix que, en les
competències que els consells insulars hagin assumit com a pròpies, el Govern
de les Illes Balears pot establir els principis generals sobre la matèria, amb la
garantia de l’exercici de la potestat reglamentària dels consells insulars.
D’altra banda, la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior,
obliga els estats membres de la Unió Europea a eliminar, simplificar o substituir
requisits innecessaris per elements que no dificultin l’establiment d’entitats o de
persones d’altres estats membres. La finalitat és impulsar la millora de la regulació del sector de serveis, reduint les traves injustificades o desproporcionades,
configurant un entorn més transparent i que incentivi la creació d’empreses.
En compliment d’això, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú, ha
estat modificada per adaptar-se a aquesta directiva i ha introduït els conceptes
de comunicació prèvia i de declaració responsable, en substitució de l’autorització, mitjançant l’addició de l’article 71 bis, afegit per la Llei 25/2009, de 22
de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i al seu exercici.
Quant a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el procés per dur a
terme la transposició del contingut d’aquesta Directiva comunitària a la normativa autonòmica s’ha plasmat en la Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva
2006/123/CE. Concretament, el títol III d’aquesta Llei és el que modifica la Llei
10/2006 per adaptar-la al nou marc normatiu introduït per la Directiva esmentada.
Respectant l’esperit de la Directiva 2006/123/CE i el contingut del títol III
de la Llei 12/2010, aquest Decret, com a novetat important, estableix, com a
regla general, del règim de declaració responsable en les activitats de temps lliure infantils i juvenils en substitució del règim d’autorització administrativa que
fins ara s’aplicava a la pràctica totalitat d’activitats de temps lliure infantils o
juvenils desenvolupades a les Illes Balears. A més, s’ha optat per demanar
aquesta declaració responsable amb antelació a l’inici de l’activitat respectiva,
atès que la curta durada que solen tenir aquestes activitats podria fer inviable les
accions de control i inspecció que exigeix la normativa pel que fa a aquestes
declaracions.
Per elaborar aquest Decret, s’han tingut en compte les aportacions dels
consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i les entitats més
representatives dels sectors afectats, com ara el Consell de la Joventut de les
Illes Balears. Es tracta d’una norma de contingut mínim, comuna a tot el territori autonòmic, basada en aspectes d’interès suprainsular, però que, com s’ha
assenyalat, permet també als consells insulars desenvolupar la matèria d’acord
amb les necessitats i especificitats pròpies.
Per tot això, a proposta de la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, d’acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió d’11 de març
DECRET
Capítol I
Disposicions generals i àmbit d’aplicació
Article 1
Objecte
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Aquest Decret té per objecte, d’una banda, establir els principis generals
que han de regir les activitats de temps lliure infantils i juvenils que es desenvolupin a l’àmbit territorial de les Illes Balears i, de l’altra, regular les normes
complementàries d’aplicació a les activitats de temps lliure infantils i juvenils
que es desenvolupin a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera,
mentre no disposin de la normativa pròpia que cada consell insular fixi dins
l’àmbit territorial respectiu.
Article 2
Àmbit d’aplicació i definicions
1. Aquest Decret és d’aplicació a les activitats de temps lliure infantils
i juvenils que es desenvolupin a l’àmbit territorial de les Illes Balears.
2. S’entén per activitat de temps lliure infantil o juvenil aquella en què
participin menors d’edat en un nombre superior a nou, que tengui la finalitat
d’afavorir la participació social, la diversió, la formació, el descans i les relacions dels participants, i que tengui una durada mínima de tres dies consecutius,
independentment de qui l’organitzi o que qui la dugui a terme sigui una persona física o jurídica, pública o privada, i amb o sense ànim de lucre.
3.
S’hi inclouen les activitats de temps lliure que es fan amb menors
d’edat als casals i centres infantils i juvenils de temps lliure, de caràcter públic
o privat, que tenen un mínim de dos dies de funcionament setmanal continuat
durant almenys sis mesos, sense pernoctació.
4. No obstant el que assenyalen els punts 2 i 3, cada consell insular pot
establir, dins l’àmbit territorial respectiu, condicions diferents en la consideració del que s’ha d’entendre que són activitats de temps lliure infantils i juvenils.
5.

Són activitats de temps lliure infantils o juvenils les següents:

a) Acampada: activitat que es fa a l’aire lliure i amb tendes de campanya o similars per passar-hi la nit, en zones condicionades per a campaments
o en qualsevol altre terreny.
b) Camp de treball, de voluntariat o d’aprenentatge: activitat en la qual
els joves desenvolupen de manera voluntària i desinteressada un treball amb un
interès social o comunitari.
c) Escola d’estiu, urbana o de vacances: oferta combinada d’activitats
de temps lliure en època de vacances escolars, en general de dilluns a divendres,
sense continuïtat durant l’any, amb una durada inferior a sis mesos i en la qual
els participants no queden a dormir.
d) Colònia: activitat amb pernoctació, siguin quines siguin la seva
denominació i les seves característiques, en la qual l’estada es fa en un edifici,
una casa o una instal·lació fixa, com poden ser albergs, residències, cases de
colònies, granges escola o altres allotjaments similars.
e) Granja escola: conjunt d’activitats que tenen per objecte el treball
didàctic en el temps lliure en tècniques agràries i ramaderes, i que es desenvolupen en instal·lacions que ofereixen equipaments suficients i adequats per a
això.
f) Aula de natura: conjunt d’activitats que tenen per objecte el treball
didàctic en el reconeixement del medi natural i en l’educació ambiental.
g) Marxa per etapes: activitat que consisteix a fer una ruta itinerant,
generalment amb un lloc per pernoctar diferent cada nit.
h) Casal o centre infantil o juvenil de temps lliure: instal·lació de promoció juvenil destinada preferentment a prestar serveis de formació, informació
i activitats infantils i juvenils.
i) Qualsevol altra activitat assimilable, sigui quina en sigui la denominació.
Article 3
Activitats excloses
1. D’acord amb l’article 47 de la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de
la joventut, aquest Decret no és d’aplicació a les activitats de caràcter familiar,
les que duguin a terme joves a títol particular i en les quals no concorri cap entitat formalment constituïda ni en la planificació ni en el desenvolupament, i qualsevol altra que el consell insular corresponent determini reglamentàriament.
2. Així mateix, es consideren activitats excloses les següents:
a) Les escolars, les complementàries escolars, les extraescolars i les
sortides escolars, aprovades pel consell escolar del centre, amb els requisits
següents:
— Que les promogui o autoritzi, si escau, l’Administració educativa, d’acord amb la resolució de l’òrgan competent.
— Que hi participin únicament alumnes del centre escolar corresponent.
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— Que les dirigeixin els mateixos professors del centre que promou l’activitat o, com a mínim, professors amb les titulacions requerides per a cada cas
per la normativa de l’administració educativa competent.
— Que es duguin a terme durant els períodes lectius o de vacances de
Nadal o Pasqua que constin en el calendari escolar.
b) Les activitats que es duguin a terme durant el període de vacances
escolars d’estiu que tenguin caràcter acadèmic de reforç o d’ampliació dels estudis, amb els requisits següents:
— Que hi participin únicament alumnes del centre escolar corresponent.
— Que les dirigeixin els mateixos professors del centre que promou l’activitat o, com a mínim, professors amb les titulacions requerides per a cada cas
per la normativa de l’administració educativa competent.
c) Les activitats que promoguin o organitzin els centres residencials
d’acolliment de les administracions públiques de les Illes Balears sempre que
vagin adreçades a menors que estiguin sota la seva tutela o curatela i de les quals
siguin responsables els educadors d’aquests centres.
d) Les activitats que es facin amb persones menors d’edat amb discapacitat física, psíquica o sensorial que promoguin o organitzin entitats la raó de
les quals sigui treballar amb aquests col·lectius i que hi treballin de manera continuada, sempre que els educadors d’aquestes entitats les dirigeixin i siguin els
responsables del desenvolupament.
e) Els campaments de turisme, subjectes al que disposi la normativa
aplicable en matèria de turisme.
f) Les concentracions esportives federades quan s’organitzin per fer
entrenaments esportius.
g) Les activitats esportives d’aprofundiment o tecnificació d’una mateixa disciplina impartida per personal tècnic habilitat per la federació corresponent.
h) Les activitats organitzades per les entitats esportives inscrites en el
Registre d’Entitats Esportives, subjectes a la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de
l’esport de les Illes Balears.
i) Les activitats de formació no reglada, o les de caràcter acadèmic de
reforç o ampliació d’estudis, que es facin a acadèmies, centres d’estudis o llocs
anàlegs amb finalitat exclusivament formativa, i també les activitats i els tallers
que, amb un marcat caràcter acadèmic, es desenvolupin a centres escolars degudament autoritzats, i que imparteixi personal amb les titulacions requerides per
a cada cas per la normativa educativa.
Als efectes d’aquest Decret, es considera que tenen caràcter acadèmic les
activitats i els tallers la programació dels quals correspongui a les matèries previstes en els currículums que, per a cada nivell d’ensenyament general, regula
la normativa educativa, en relació amb l’edat i el nivell dels participants inscrits,
com ara les d’ensenyament de llengua catalana, castellana o estrangera, de literatura, d’informàtica, de matemàtiques, de coneixement del medi, de física i
química, d’educació musical, i altres d’anàlogues.
Article 4
Activitats mixtes
En el supòsit de programació de colònies, o d’activitats de temps lliure
infantils o juvenils en general, de caràcter mixt, és a dir, que incloguin activitats
de tipus acadèmic i altres pròpiament de temps lliure (com ara jocs, treballs
manuals, activitats esportives, balls i cançons, teatre, piscina, tallers de temes no
curriculars, etc.), únicament resten excloses d’aquesta normativa les activitats
concretes de tipus acadèmic. A la resta d’activitats de temps lliure infantils o
juvenils se’ls ha d’aplicar íntegrament aquest Decret, amb les especificitats
següents:
a) El director o la directora de temps lliure ha de ser present, almenys,
durant la realització de les activitats de temps lliure.
b) Quant a la ràtio de l’equip dirigent, s’ha d’aplicar el que estableixen els
articles 14-19 d’aquest Decret .
Article 5
Promotors
Poden ser organitzadors de les activitats de temps lliure infantils i juvenils
els organismes públics competents i les entitats privades, amb ànim de lucre o
sense, i també les persones físiques amb capacitat jurídica i d’actuar, sempre que
desenvolupin un programa o projecte educatiu d’activitats de temps lliure infantils i juvenils que fomenti la formació i l’educació en valors, els drets humans,
la cohesió social i la igualtat entre homes i dones.
Capítol II
Règim de declaració responsable de les activitats de temps lliure infantils i
juvenils
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Article 6
Declaració responsable
1. S’entén per declaració responsable, als efectes d’aquest Decret, el
document subscrit per la persona interessada, o per qui la representi, en el qual
manifesta, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits que estableix
la normativa corresponent per iniciar l’activitat, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a complir aquests requisits durant
el temps en què es mantingui l’activitat.
2. La persona organitzadora o la representant de l’entitat organitzadora
de qualsevol activitat de temps lliure infantil o juvenil prevista en aquest Decret
ha de presentar una declaració responsable davant el consell insular competent
per raó del territori.
3. Aquesta declaració responsable s’ha de presentar en el període de
quinze dies naturals previs a l’inici de l’activitat corresponent, i hi han de constar les dades de la persona o l’entitat que promou o organitza l’activitat, el tipus
d’activitat que es duu a terme i la durada.
4. La declaració responsable s’ha de fer mitjançant impresos normalitzats que el consell insular corresponent tindrà permanentment publicats i actualitzats, i s’han de presentar en la forma prevista en l’article 38 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.
5. La declaració responsable ha de contenir:
a) Una manifestació, sota la responsabilitat de la persona organitzadora o
la que la representi, de compliment dels requisits establerts per la normativa
corresponent per dur a terme l’activitat de temps lliure infantil o juvenil i que
disposa de la documentació que s’exposa a continuació:
- Autorització del propietari del terreny o de l’edifici que s’ocupi.
- Projecte educatiu, que ha de contenir una relació de les activitats de contingut educatiu, ecològic, esportiu o recreatiu que s’han de dur a terme, els
objectius i els mitjans amb què es compta, una avaluació dels riscs de les activitats i una descripció de les mesures preventives dels riscs que es puguin originar.
- Actuacions o normes bàsiques que s’han de seguir en cas d’emergència.
Segons el grau de dificultat i el risc en el desenvolupament, ateses l’edat, la destresa necessària i la formació prèvia dels infants i joves a qui va adreçada, el projecte ha d’incloure una avaluació de riscs de l’activitat i també una descripció
de les mesures preventives dels riscs que se’n deriven.
- Autorització de participació en l’activitat, que ha de lliurar la persona
que té la pàtria potestat, tutela o curatela, de cada participant menor d’edat.
- Llista de participants amb indicació del nom, l’edat, les adreces i els telèfons.
- Pòlissa d’assegurança d’assistència i accidents per als participants
(inclosos el director o la directora, els monitors i altre personal participant, en
pràctiques o no) en les activitats corresponents, que cobreixi, com a mínim, les
despeses de curació, i un capital mínim per víctima en cas de mort i d’invalidesa. A la pòlissa s’hi han de reflectir per escrit totes les activitats extraordinàries
que s’ofereixen. La pòlissa d’assegurança d’accidents personals s’ha de mantenir en vigor durant tot el temps de prestació de l’activitat.
- Pòlissa vigent d’assegurança de responsabilitat civil per afrontar el risc
de danys personals i materials o els desperfectes que el desenvolupament de
l’activitat pugui ocasionar. Aquesta pòlissa s’ha de mantenir en vigor durant tot
el temps de prestació de les activitats.
- Permís de l’administració competent en el supòsit que es vulgui fer foc
a la zona en què es dugui a terme l’activitat.
- Acreditació de la formació o de les titulacions de l’equip dirigent i que
aquest compleix els requisits necessaris per dur a terme l’activitat.
b) Una relació amb els noms i cognoms, documents nacionals d’identitat
o equivalents i indicació de la titulació de l’equip dirigent de l’activitat de temps
lliure infantil o juvenil.
6. Pel que fa a la pòlissa d’assegurança d’assistència i accidents per als
participants esmentada en el punt anterior, les despeses de curació han de ser,
com a mínim, de 900,00 euros per víctima. El capital mínim per víctima ha de
ser de 3.000,00 euros en cas de mort, i de 6.000,00 euros en cas d’invalidesa,
excepte que una altra normativa que desplegui les activitats que es puguin qualificar de risc estableixi quanties superiors. La pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil ha de preveure uns límits mínims de 150.000,00 euros per víctima
i 600.000,00 euros per sinistre.
Article 7
Modificació de l’activitat
1. La persona o l’entitat interessada ha d’informar el consell insular
competent per raó del territori de qualsevol canvi en les dades incloses en la
declaració responsable des del moment en què es presenti fins que acabi el pro-
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jecte o l’activitat corresponent.

ries per a l’execució d’activitats extraordinàries.

2. Si les modificacions són de caràcter essencial, perquè afecten la
identificació del lloc o de l’activitat, les condicions en què s’ha de dur a terme
o els requisits exigits legalment, s’ha de fer una nova declaració responsable de
l’activitat.

Article 11
Limitacions per a la pràctica d’activitats de temps lliure infantils i
juvenils

3. Si la persona o l’entitat interessada desisteix de fer una activitat de
temps lliure infantil o juvenil per la qual ha tramitat la declaració responsable,
ha d’informar d’aquesta circumstància el consell insular competent per raó del
territori abans de la data en què estava previst iniciar-la.
Article 8
Informació a les entitats locals i als departaments interessats
A l’efecte de poder actuar en qualsevol situació d’emergència o detectar
possibles problemes, l’òrgan competent en matèria d’activitats de temps lliure
infantils i juvenils del consell insular que correspongui per raó del territori ha
d’informar oportunament de les activitats declarades els ajuntaments afectats i
els departaments o organismes de l’administració corresponent, als quals, per
raó de l’activitat o per algun altre motiu justificat, els pugui interessar.

Capítol III
Projecte educatiu i condicions d’execució
de les activitats de temps lliure infantil o juvenil
Article 9
Projecte educatiu
Les activitats de temps lliure infantils i juvenils que es desenvolupin a
l’àmbit territorial de les Illes Balears s’han d’ajustar a un projecte educatiu que,
com a mínim, ha d’establir una relació de les activitats de contingut educatiu,
ecològic, esportiu o recreatiu que es vulguin dur a terme, els seus objectius i els
mitjans de què es disposi. Així mateix, i segons el grau de dificultat i risc en el
desenvolupament, ateses l’edat, la destresa necessària i la formació prèvia dels
infants o joves a qui van adreçades, el projecte ha d’incloure una avaluació dels
riscs de les activitats, i les ha de classificar d’acord amb l’article següent, i
també una descripció de les mesures preventives dels riscs que es deriven d’aquestes activitats.
Article 10
Classificació de les activitats programades
1. Les activitats programades dins una activitat de temps lliure infantil o
juvenil, es poden classificar en:
a) Activitats ordinàries: són les que es fan durant l’activitat i que no representen un risc inherent per als nins i joves participants, com ara els tallers, els
jocs, les representacions, els esports típics -bàsquet, tennis de taula, etc.-, així
com també activitats com l’excursionisme, el senderisme i la marxa per etapes
sempre que no suposin una dificultat especial.
b) Activitats extraordinàries: són les que es fan a l’aire lliure, en contacte
amb la naturalesa, però que, atès el plantejament, no suposen una dificultat
especial o un risc important per als nins i joves participants, ni exigeixen un grau
important de destresa per dur-les a terme, com ara la natació, sortides en bicicleta, curses d’orientació, etc.
c) Activitats extraordinàries d’aventura o d’esports de risc: són aquelles en
les quals és inherent el factor de risc o un grau important de destresa per practicar-les, sigui quin sigui el nivell de les persones participants, com és el cas de la
pràctica d’esports de risc (espeleologia, escalada, descens de barrancs, submarinisme, etc.) o activitats d’aventura que impliquin la utilització de material específic, com ara cordes d’escalada, embarcacions, arcs, vehicles de motor o material aeri.
2. Quan el projecte educatiu d’una activitat de temps lliure inclogui alguna activitat extraordinària d’aventura o d’esports de risc, ha d’especificar les
dades personals i la titulació de la persona responsable de la planificació, el control, el seguiment i l’avaluació de l’activitat.
3. Així mateix, durant la realització d’una activitat extraordinària d’aventura o d’esports de risc, hi ha d’haver, almenys, un tècnic que acompanyi les persones practicants durant l’execució d’aquest tipus d’activitat, que ha de ser
major d’edat i ha de tenir alguna de les titulacions o acreditacions formatives
que preveu aquest Decret.
4. Cada consell insular pot establir altres requisits o condicions necessà-

1. Les activitats de temps lliure infantils i juvenils no es poden dur a
terme en cap cas en els llocs que, per qualsevol causa, resultin perillosos, insalubres, o que, per exigències de l’interès públic, estiguin afectats per prohibicions o limitacions en virtut de la seva normativa específica, o no siguin autoritzables en virtut de la normativa urbanística, ambiental o d’ordenació del territori.
2. Sense perjudici de les normes específiques de cada municipi, les
activitats que regula aquest Decret que es desenvolupin en el medi natural o en
espais protegits s’han d’ajustar a les normatives vigents de protecció. Així
mateix, quan les activitats es duguin a terme en terrenys forestals, han de complir la normativa vigent en matèria de prevenció d’incendis.
3. Més concretament, no es poden dur a terme activitats de temps lliure
infantils o juvenils:
a) En terrenys situats a rambles, llits secs, riberes dels rius o zones susceptibles de ser inundades, d’acord amb la normativa sectorial aplicable.
b) En un radi inferior a 150 metres dels llocs de captació d’aigua potable
per al proveïment de poblacions.
c) A menys de 500 metres de monuments o conjunts històrics o artístics
declarats legalment.
d) En les proximitats d’indústries molestes, insalubres, nocives o perilloses, d’acord amb el que indiqui la norma que les reguli.
e) En general, en els llocs que, per exigències de l’interès públic, estiguin
afectats per servituds públiques establertes expressament mitjançant les disposicions legals o reglamentàries. En tot cas, s’ha de respectar la servitud de trànsit
i d’accés a la mar que estableix la Llei de costes.
f) A la platja.
g) En terrenys pels quals passen línies d’alta tensió.
4. Les activitats s’han de situar a prop d’un camí alternatiu que en permeti l’evacuació en el cas d’un incendi forestal.
5. Fora d’aquests llocs, i sense perjudici de la normativa protectora del
medi natural i d’impacte ambiental, si n’és el cas, i del que disposi la normativa del municipi on s’hagi de desenvolupar l’activitat, es pot acampar sempre
que es compti amb l’autorització escrita del propietari del terreny i es compleixin la resta de requisits que estableix aquest Decret.
6. Sense perjudici del que estableixen els paràgrafs anteriors i sempre respectant la normativa sectorial que sigui d’aplicació, els consells insulars poden
establir les limitacions a l’exercici d’aquests tipus d’activitats segons les pròpies
peculiaritats urbanístiques i de protecció del medi ambient.
Article 12
Normes de caràcter sanitari
1. En general, s’ha de garantir el compliment de les mesures sanitàries
quant a l’aigua, els aliments i l’eliminació adient dels residus i de les restes orgàniques en totes les activitats que regula aquest Decret, així com el de les mesures referides a la higiene i a la seguretat.
2. Més concretament, les activitats que es duguin a terme a l’aire lliure
s’han de sotmetre a les normes de caràcter sanitari següents:
a) L’aigua de consum ha de ser potable i s’ha d’adaptar als procediments
oportuns que en garanteixin permanentment la potabilitat mentre duri l’activitat.
b) Si no hi ha cap sistema de recollida d’excrements, s’han de construir
comunes, que s’han de situar a més de 100 metres de la mar, de rius, de rierols,
de pous o de fonts. Una vegada conclosa l’activitat, s’han de tapar amb terra.
c) L’emmagatzematge de fems s’ha de fer en recipients amb tapadora i en
bosses que es puguin tancar, i s’han de dipositar periòdicament en els contenidors de recollida selectiva de fems -vidre, paper, envasos i rebuig- que hi hagi
instal·lats al municipi on es faci l’activitat la conseqüència de la qual és la generació dels residus. Pel que fa als residus perillosos, cal atenir-se a la normativa
que hi sigui aplicable.
d) Tots els aliments que es consumeixin han de complir les garanties sanitàries corresponents:
- No s’han d’emmagatzemar aliments amb altres productes que puguin ser
font de contaminació o intoxicació.
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- En les zones d’emmagatzematge, no hi pot haver cap aliment en contacte amb el sòl, i se n’han d’aïllar amb una separació de deu centímetres, com a
mínim. També han d’estar protegits dels insectes.
- Els aliments peribles s’han de conservar en frigorífics. Si no es disposa
de sistemes de fred, aquests aliments s’han de consumir el mateix dia que es
comprin i els que sobrin, si s’escau, s’han de rebutjar.
e) S’ha d’evitar la contaminació de l’aigua, per la qual cosa s’ha de disposar correctament l’evacuació de les aigües residuals procedents de rentar la
vaixella i la roba, i de la neteja personal, fora del llit dels rius, els rierols i els
torrents, i de la mar.
f) En totes les activitats, hi ha d’haver una farmaciola sota la responsabilitat del director responsable de les activitats o del responsable sanitari.
g) Quan acabi l’activitat, els participants han de deixar el lloc en perfectes condicions, net de deixalles, amb els excrements enterrats i les aigües residuals a les comunes habilitades si no s’ha utilitzat cap altre sistema d’evacuació. Així mateix, s’han de deixar completament apagats tots els focus d’ignició.
3. Les activitats que regula aquest article que es facin en instal·lacions o
edificis s’han de sotmetre a les normes de caràcter sanitari i a la resta de condicions que s’estableixin reglamentàriament per a les instal·lacions infantils i
juvenils.
Capítol IV
Equip dirigent de les activitats infantils i juvenils de temps lliure
Article 13
Equip dirigent
Les activitats de temps lliure infantils i juvenils que es desenvolupin a
l’àmbit territorial de les Illes Balears han de comptar amb un equip dirigent format per un director o directora responsable de les activitats de temps lliure i els
monitors d’activitats de temps lliure corresponents.
Article 14
Nombre de monitors i presència de l’equip durant l’activitat
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supòsits concrets en què el director o la directora de l’activitat es pot absentar
de l’activitat, el termini màxim d’aquesta absència i les mesures que s’han de
prendre per pal·liar-la.
Article 15
Formació exigible als directors d’activitats de temps lliure infantils i
juvenils
1. Els directors de les activitats de temps lliure infantils i juvenils que
s’hagin de dur a terme a l’àmbit territorial de les Illes Balears han de ser majors
d’edat i han de tenir alguna de les formacions o titulacions següents:
a) Diploma de director d’activitats de temps lliure infantils i juvenils, de
conformitat amb la normativa vigent sobre reconeixement d’escoles d’educadors de temps lliure.
b) Títol de tècnic superior en animació sociocultural, de conformitat amb
la normativa vigent de l’administració educativa que el regula.
c) Títol de tècnic superior en educació infantil, de conformitat amb la normativa vigent de l’administració educativa que el regula, sempre que les persones que participin en l’activitat no tenguin més de sis anys.
2. Amb relació a la direcció d’activitats de temps lliure infantils i juvenils
de caràcter esportiu, poden actuar com a directors de l’activitat les persones amb
la titulació següent, expedida d’acord amb la normativa que hi sigui d’aplicació:
a) Tècnic superior en animació d’activitats físiques i esportives, de conformitat amb la normativa vigent de l’administració educativa que la regula.
b) Llicenciatura o grau en educació física o en ciències de l’activitat física i de l’esport, de conformitat amb la normativa vigent de l’administració educativa que la regula i la normativa vigent sobre instituts nacionals d’educació
física.
Article 16
Formació exigible als monitors d’activitats de temps lliure infantils i
juvenils

1. A part del director o la directora, en cada activitat de temps lliure infantil o juvenil hi ha d’haver, com a mínim, un monitor o monitora per cada deu
participants. En cas d’haver-hi fraccions d’un nombre igual o superior a cinc,
s’ha d’afegir un monitor o monitora més. S’exceptuen d’aquesta norma general
les activitats que es duguin a terme a centres o casals infantils o juvenils, en què
per cada quinze persones participants o usuàries hi ha d’haver, com a mínim, un
monitor o monitora. En cas d’haver-hi fraccions d’un nombre igual o superior a
vuit, se n’hi ha d’afegir un altre.

1. Les formacions o titulacions aptes per desenvolupar activitats de monitors de temps lliure infantils i juvenils són les següents:

2. Excloent el director o la directora de l’activitat de temps lliure, el 50 %
de la ràtio exigible de monitors de temps lliure establerta en l’apartat anterior ha
de tenir alguna de les formacions o titulacions que detalla l’article 16 d’aquest
Decret.

2. Amb relació a les activitats de temps lliure infantils i juvenils de caràcter esportiu, poden actuar com a monitors les persones amb les formacions
següents:

3. El 50 % restant de monitors, que en tot cas han de ser majors d’edat,
poden:
a) Estar en període de pràctiques de qualsevol curs de formació de director o monitor d’activitats temps lliure infantils i juvenils organitzat per una escola d’educadors de temps lliure reconeguda per l’administració competent.
b) Tenir un títol d’estudis universitaris o de formació professional de grau
superior relacionat amb l’educació, l’esport o el lleure, o amb l’activitat específica que es dugui a terme.

a) Diploma de monitor d’activitats de temps lliure infantils i juvenils, de
conformitat amb la normativa vigent de reconeixement d’escoles d’educadors
de temps lliure.
b) Els títols o els diplomes establerts pels directors de temps lliure infantils i juvenils, d’acord amb l’article 15 d’aquest Decret.

a) Per a activitats d’escalada, excursionisme, bicicleta de muntanya i marxes a cavall, títol de tècnic en conducció d’activitats físiques i esportives en el
medi natural, de conformitat amb la normativa de l’administració educativa
vigent que el regula.
b) Per a activitats esportives en general, títol de tècnic superior en animació d’activitats físiques i esportives, així com la llicenciatura en educació física,
de conformitat amb la normativa de l’administració educativa vigent que els
regula.
c) Per a les diferents modalitats o disciplines esportives, els títols corresponents de tècnic esportiu en els diferents nivells.

4. Quant a les activitats de temps lliure que organitzin i executin per
compte propi les entitats juvenils sense ànim de lucre registrades en el Cens
d’entitats juvenils i d’entitats prestadores de serveis a la joventut, almenys el 50
% dels monitors ha de tenir alguna de les formacions o titulacions que es detallen en els apartats a) i b) de l’article 16.1. La resta de persones han d’acreditar
que tenen la formació concreta, prevista en la programació d’activitats, que
imparteix l’entitat als monitors, o bé han de complir qualsevol de les condicions
que estableix l’apartat 2 d’aquest article.

Article 17
Formació exigible a les persones que han de supervisar el projecte o
acompanyar els menors practicants quant a les activitats extraordinàries
d’aventura o d’esports de risc

5. A més, les activitats en què participin persones menors amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, amb un grau de discapacitat reconegut
igual o superior a un 33 %, o amb necessitats especials, han de comptar, com a
mínim, amb un monitor o monitora de temps lliure infantil o juvenil amb l’especialitat adequada per cada tres participants d’aquestes característiques.

a) Llicenciatura o grau en educació física o en ciències de l’activitat física i de l’esport, de conformitat amb la normativa vigent que la regula i la normativa vigent sobre instituts nacionals d’educació física.
b) Títol de tècnic esportiu superior, d’acord amb la normativa de l’administració educativa vigent que el regula.
c) Títol de tècnic en conducció d’activitats físiques i esportives en el medi
natural, de conformitat amb la normativa de l’administració educativa vigent
que el regula, respecte a les activitats següents: excursionisme, cicloturisme,

6. Tots els monitors i el director o la directora de l’activitat corresponent,
han de ser presents mentre dura l’activitat. Cada consell insular ha de regular els

1. Les persones que han de supervisar i assumir la responsabilitat tècnica
de les activitats d’aventura o d’esport de risc que es prevegin en el projecte educatiu corresponent han de tenir una de les titulacions o formacions següents:
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bicicleta tot terreny, ciclocròs, curses d’orientació i marxa a cavall.
d) En general, la titulació corresponent que, si n’és el cas, exigeixi la
legislació aeronàutica, nàutica i subaquàtica per a la instrucció o l’acompanyament d’infants o joves en la pràctica respectiva d’activitats aèries, nàutiques o
subaquàtiques.
e) La resta de títols universitaris, de formació professional o qualificacions professionals de nivell 3, expedits pels organismes oficials competents,
que habilitin per a la pràctica concreta i que incloguin formació suficient en
matèria de socorrisme o primers auxilis.
2. Igualment, en les activitats extraordinàries d’aventura o d’esport de risc
hi ha d’haver almenys un tècnic o tècnica que ha d’acompanyar les persones
practicants durant l’execució de l’activitat, que ha de ser major d’edat i ha de
tenir alguna de les titulacions o acreditacions formatives següents especialitzades en les activitats:
a) Les que estableix l’apartat anterior per a la supervisió.
b) Títol de tècnic esportiu, així com titulacions o diplomes federatius, de
conformitat amb la normativa vigent d’ordenació general dels ensenyaments
esportius.
Article 18
Altres titulacions
La possessió de les titulacions esmentades en els articles 15, 16 i 17 d’aquest Decret no eximeix de la possessió d’altres diplomes o titulacions que, per
raó de l’especificitat del programa de l’activitat corresponent, puguin exigir
altres normes sectorials d’aplicació.
Capítol V
Control, seguiment i assessorament d’activitats de temps lliure infantils i
juvenils i règim sancionador
Article 19
Control de l’activitat de temps lliure infantil o juvenil
1. Una vegada presentada la declaració responsable corresponent, l’òrgan
competent en matèria d’activitats de temps lliure infantils i juvenils del consell
insular que correspongui per raó del territori farà les comprovacions pertinents
per verificar la conformitat de les dades declarades. Aquesta comprovació es
farà d’ofici, d’acord amb les dades que consten en els arxius, bases de dades o
altres fons documentals de l’Administració. En el cas que la declaració responsable o qualsevol dels documents aportats presenti deficiències, es pot requerir
l’interessat perquè, en el termini de deu dies, esmeni la falta o afegeixi els documents preceptius. En el cas que no s’esmenin aquestes deficiències en el termini establert, es tindrà per no presentada la declaració responsable, i això suposarà la impossibilitat d’iniciar l’activitat o bé la suspensió de la ja iniciada.
2. Quan la comprovació de certes dades sigui d’absoluta rellevància per a
l’inici de l’activitat, l’Administració la farà amb els mitjans que li permetin
acreditar-ne l’autenticitat.
3. La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s’adjunti o incorpori a una declaració
responsable, o la no presentació davant el consell insular competent per raó del
territori de la declaració responsable, determina la impossibilitat d’iniciar o
continuar l’activitat afectada des del moment en què es tengui constància d’aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que puguin ser exigibles, atès que aquesta mesura no té el caràcter de sanció.
4. La resolució de l’Administració que declari la concurrència d’aquestes
circumstàncies determina la impossibilitat de continuar el desenvolupament de
l’activitat o l’exercici del dret.
Article 20
Seguiment
1. El personal tècnic habilitat per controlar les activitats de temps lliure
infantils i juvenils del consell insular competent per raó del territori, pot visitar,
d’ofici o a instància de part, els centres, les instal·lacions i, en general, qualsevol lloc on es desenvolupin aquestes activitats, amb l’objectiu d’assessorar o
comprovar el compliment adequat dels requisits i les condicions que estableixi
la normativa que desplegui aquest Decret, i també la qualitat del servei prestat.
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lar, que sigui competent, i que es podrà tenir en compte per iniciar una activitat
d’inspecció i, si escau, un procediment sancionador.
Article 21
Obligacions del director o la directora d’una activitat de temps lliure
infantil o juvenil
Durant l’activitat corresponent, el director o la directora de l’activitat ha
de tenir a disposició de l’autoritat competent la documentació que assenyala
l’article 6.5 d’aquest Decret.
Article 22
Règim sancionador
En aquest àmbit, és d’aplicació el que estableix el títol VII de la Llei
10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, referent a la funció inspectora,
la tipologia de les infraccions administratives i el règim de sancions aplicables
en matèria d’activitats de temps lliure infantils i juvenils.
Disposició addicional única
Règim aplicable
Constitueixen principis generals els articles següents:
- Article 1
- Article 2, apartats 1-4
- Article 3, apartat 1
- Article 5
- Article 6, apartats 1-5
- Article 7
- Article 8
- Article 10
- Article 11, apartats 1, 2 i 6
- Article 12, apartat 1
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
D’altra banda, constitueixen normativa complementària i que, per tant,
pot ser desplaçada per la normativa que cada consell insular fixi, els articles
següents:
- Article 2, apartat 5
- Article 3, apartat 2
- Article 4
- Article 6, apartat 6
- Article 11, apartats 3, 4 i 5
- Article 12, apartats 2 i 3
Disposició transitòria primera
Habilitació competencial
Totes les referències que conté aquest Decret referides als consells insulars s’han d’entendre fetes, pel que fa a l’illa de Mallorca, a la Conselleria
d’Afers Socials, Promoció i Immigració, mentre el Consell Insular de Mallorca
no assumeixi les competències en aquest àmbit.
Disposició transitòria segona
Certificats de professionalitat
En el moment en què entrin en vigor els certificats de professionalitat relatius a les qualificacions professionals de direcció i coordinació d’activitats de
temps lliure educatiu infantils i juvenils, i de dinamització d’activitats de temps
lliure educatiu infantils i juvenils, aquests títols seran vàlids per exercir com a
director i monitor de temps lliure, respectivament, sempre que s’hagin complert
els divuit anys d’edat.
Disposició derogatòria

2. Després de les actuacions de seguiment, se n’ha d’emetre l’informe
corresponent, que s’ha de traslladar a l’òrgan administratiu, autonòmic o insu-

1. Queda derogat el Decret 129/2005, de 16 de desembre, pel qual es regu-
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len les activitats de temps lliure infantils i juvenils.
2. Igualment, queden derogades les disposicions de rang igual o inferior
que s’oposin al que estableix aquest Decret.
Disposició final primera
Desplegament normatiu
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l’àmbit autonòmic i local, com també la no adjudicació a les empreses que no
han arribat a la puntuació adient per a l’atorgament en l’àmbit autonòmic i en
l’àmbit local a les Pitiüses, i l’acord de declarar desertes les emissores de caràcter cultural, educatiu i sense finalitat de lucre en l’àmbit autonòmic i local.
Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera
d’Innovació, Interior i Justícia, en la sessió de 20 de maig de 2011 adoptà, entre
d’altres, l’acord següent:

Es faculta la persona titular de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració per dictar les disposicions de caràcter tècnic que siguin necessàries
per desplegar el present Decret.
Disposició final segona
Entrada en vigor

‘Primer. Adjudicar les llicències provisionals per a la prestació del servei
de radiodifusió sonora digital en l’àmbit autonòmic i en l’àmbit local, de conformitat amb els barems de valoració, a les entitats següents:
Llicències de prestació del servei de radiodifusió sonora digital d’àmbit
autonòmic

Aquest Decret entra en vigor l’endemà que s’hagi publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

El president
Francesc Antich i Oliver
La consellera d’Afers Socials,
Promoció i Immigració
Fina Santiago Rodríguez

Grup autonòmic sense desconnexió territorial:
LOT AUT-2. Grup autonòmic sense desconnexió territorial. Emissora de
caràcter comercial.
Programa: 4 del MUX FU-BAL (11D)
Entitat: Radio Popular, SA COPE
Valoració: 358,637
Grup 1 (proposta tecnològica): 81,7
Grup 2 (proposta econòmica): 126,557
Grup 3 (proposta de programació): 150,38

—o—
CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA
Num. 11617
Acord del Consell de Govern de 20 de maig de 2011 pel qual es
resol el concurs públic per a l’atorgament dels títols habilitants
per a la prestació del servei de radiodifusió sonora digital per a
emissores comercials i per a emissores educatives, culturals i
sense finalitat de lucre, d’àmbit autonòmic i d’àmbit local, convocat per l’Acord del Consell de Govern de 24 de setembre de
2010
El Decret 36/2008, de 4 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic aplicable a l’atorgament de títols habilitants per a la prestació del servei de radiodifusió sonora per ones terrestres i a la inscripció d’aquests títols en el Registre de
Títols Habilitants per a la Radiodifusió Sonora en l’àmbit de la Comunitat
Autònoma de les Illes Baleares, determina el procediment per a la concessió de
llicències de radiodifusió sonora digital d’àmbit autonòmic i d’àmbit local.
L’adjudicació dels títols habilitants per a la prestació del servei de radiodifusió sonora per a emissores comercials i per a emissores educatives, culturals
i sense finalitat de lucre, com també per a les emissores de caràcter local, s’ha
de fer mitjançant concurs públic, d’acord amb la convocatòria del Consell de
Govern i s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, amb l’aprovació prèvia de les bases, que correspon a la consellera d’Innovació, Interior i Justícia, que es publicaran igualment en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Les resolucions de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia de 21 de
juny de 2010 (BOIB de 15 de juliol de 2010) aprovaren les bases que han de
regir la convocatòria i el procediment del concurs per a la concessió de llicències de prestació del servei de radiodifusió sonora d’àmbit autonòmic i d’àmbit
local per a emissores de caràcter comercial i de caràcter educatiu, cultural i
sense finalitat de lucre.
Mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 24 de setembre de 2010, es
va aprovar la convocatòria del concurs públic per a l’atorgament dels títols habilitants per a la prestació del servei de radiodifusió sonora per a emissores
comercials i per a emissores educatives, culturals i sense finalitat de lucre,
d’àmbit autonòmic i d’àmbit local.
Una vegada dut a terme el procediment administratiu que s’estableix en
les bases reguladores, la comissió de valoració, amb l’assessorament extern previst pel que fa a les ofertes tècniques, ha formulat amb data 28 d’abril de 2011
i amb data 16 de maig de 2011 a la consellera d’Innovació, Interior i Justícia, als
efectes de l’elevació al Consell de Govern, la proposta d’adjudicació provisional de llicències per a la prestació del servei de radiodifusió sonora digital en

LOT AUT-3. Grup autonòmic sense desconnexió territorial. Emissora de
caràcter comercial.
Programa: 5 del MUX FU-BAL (11D)
Entitat: Uniprex, SA
Valoració: 352,7877
Grup 1 (proposta tecnològica): 73
Grup 2 (proposta econòmica): 122,2477
Grup 3 (proposta de programació): 157,54
LOT AUT-4. Grup autonòmic sense desconnexió territorial. Emissora de
caràcter comercial.
Programa: 6 del MUX FU-BAL (11D)
Entitat: Radio Publi, SL
Valoració: 315,7901
Grup 1 (proposta tecnològica): 79,1
Grup 2 (proposta econòmica): 124,2101
Grup 3 (proposta de programació): 112,48
Grup autonòmic amb desconnexió territorial:
LOT AUT-6. Grup autonòmic amb desconnexió territorial. Emissora de caràcter comercial.
Programa: 5 del MUX MF -BAL (9B,10B i 9C)
Entitat: Editora Balear, SA
Valoració: 357,343
Grup 1 (proposta tecnològica): 73,16
Grup 2 (proposta econòmica): 121,183
Grup 3 (proposta de programació): 163
LOT AUT-7. Grup autonòmic amb desconnexió territorial. Emissora de caràcter comercial.
Programa: 6 del MUX MF -BAL (9B,10B i 9C)
Entitat: Sociedad Española de Radiodifusión, SL
Valoració: 331,7201
Grup 1 (proposta tecnològica): 83,4
Grup 2 (proposta econòmica): 124,1601
Grup 3 (proposta de programació): 124,16
Llicències de prestació del servei de radiodifusió sonora digital d’àmbit
local
Mallorca:
LOT MALL-2. Grup local Mallorca. Emissora de caràcter comercial.
Programa: 2 dels MUX CL- 07IB,CL-09IB i CL-11IB
Entitat: Editora Balear, SA
Valoració: 363,60
Grup 1 (proposta tecnològica): 71,50
Grup 2 (proposta econòmica): 130,1

