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No hi ha una llei que reguli les 
activitats extra escolars a Catalunya,
però sí hi ha lleis que regulen certs aspectes
com la contractació de monitors o la 
protecció del menor.

Marc legal: Real Decreto 1110/2015 de 
protecció del menor, Llei 25/2015 sobre 
d’associacionisme i voluntariat. 

Preàmbul



0. Introducció

� Des del Patronat creiem oportú
informar a les AMPAS sobre aquestes 
lleis, quines obligacions teniu i què heu 
de fer per complir-les.

� Aquest document se centra 
exclusivament en les activitats 
esportives que tenen relació amb 
l’esport extra escolar de Ripollet 
organitzat pel Patronat Municipal 
d’Esports.     



� 5 punts claus:
� Documentació

� Responsabilitat

� Assegurança de l’esportista

� Certificat per treballar amb menors

� Contractació/voluntariat monitors

�Altres punts:
� Llei protecció dades



1. Documentació

Més enllà de la documentació pròpia 
de l’AMPA (actes assemblees, etc.)...

A nivell vostre:

� Llibre o Pla de voluntariat

� Registrar tota l’activitat en el Consell 
Escolar.



A nivell nostre:

� Full de registre: President, delegat, coordinador.

� Conveni d’ús d’instal�lacions esportives municipals.

� Declaració responsable del president de què tothom té fitxa 
esportiva (coordinadors, monitors i esportistes)

� Llistat de coordinadors i monitors

� Declaració responsable del president de què totes les 
persones que tenen un contacte habitual amb nens tenen el 
certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual en vigor. 



2. Responsabilitats

� Les activitats extra escolars esportives són 
responsabilitat de l’AMPA, així com tots els 
aspectes legals que se’n derivin.

� El PAME promou un programa esportiu municipal 
destinat a les escoles i és el responsable de 
l’organització d’aquest programa. Aquest programa té
la denominació d’Esport Extra Escolar de Ripollet i 
engloba les lligues regulars d’esports col�lectius, 
entrenaments anuals d’alguns esports i trobades 
puntuals.

� Les AMPAS que així ho desitgin poden participar en 
l’esport escolar de Ripollet representant els seus 
centres educatius.



3. Assegurances obligatòries
� Assegurança de Responsabilitat Civil. 
� Assegurança d’Accidents (Cobertures fora escola??)

� Fitxa esportiva
� Federativa
� Escolar (Consell Esportiu – Consell Català de l’Esport -

Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya)

� Activitat física
� Assegurança col�lectiva o innominal per aquelles persones 

sense fitxa esportiva

� El Patronat demanarà un document a l’AMPA per certificar que 
els esportistes de la seva entitat estan assegurats.

� De manera temporal, aquest curs el PAME ha contractat una 
assegurança innominal per a cada un dels actes esportius 
escolars que ha organitzat. 



4. Certificat negatiu de delictes de 
naturalesa sexual

� Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i a la adolescència.

� Obligatori per tothom que tingui un contacte habitual amb 
menors. 

� Es pot demanar de manera individual o col�lectiva, tot i que 
aconsellem la individual i telemàticament per senzillesa i 
per rapidesa. Mitjançant una autorització de cada persona i 
la fotocòpia del DNI, es pot tramitar col�lectivament però 
només presencialment  o correu postal. 

� El PAME demanarà una Declaració Responsable al president 
de l’AMPA que determini la seva situació legal de tots els 
entrenadors, molt especialment a aquelles que facin ús 
d’instal�lacions municipals.   



5. Obligacions laborals

� La llei obliga a que totes aquelles 
persones que desenvolupin una 
activitat habitual tinguin una 
vinculació contractual o voluntària 
amb la part organitzadora (empresa, 
associació, etc.) 

� A més, s’ha de declarar i tenir-ne tota 
la documentació en regla.



� Els monitors, coordinadors, etc. haurien de 
ser contractats per l’entitat o ser voluntaris.

� En cas de ser voluntaris, llei 25/2015, 
aquests no podran percebre una quantitat 
fixa, i només podran cobrar dietes i 
desplaçaments degudament justificats. A 
més, hauran d'aparèixer al llibre de 
voluntaris. Caldrà signar un conveni de 
voluntariat entre les dues parts.



� Cal tenir un Pla de Voluntariat on es reculli totes les 
característiques de les feines que faran: Responsable 
del programa, objectius, descripció, durada, número 
de voluntaris, mecanismes de control, despeses que 
comporta i pagaments.

� Tipus de pagament permesos: transport, roba, calçat, 
alimentació, formació... S’ha d’aportar factures que 
justifiquin el pagament. 

� Tots els monitors i coordinadors que tinguin una 
titulació esportiva hauran de d’estar inscrits al 
Registre de Professionals de l’Esport de Catalunya 
(Decret 68/2009 i llei 3/2008).



Més info a:

� fapac.cat

� xarxanet.cat

� ucec.cat

� voluntariat.org

� mjusticia.gob.es

---------------------------------------------

� A la nostra web trobareu molta informació i 
l’anirem ampliant per tal de què ho tingueu
tot a un click.


