
Notificació d’activitats de lleure pas a pas

Dades
d’identificació

De la persona 
que presenta 
la notificació

Entitat inscrita en 
el Cens d’entitats 
juvenils de la DGJ

Notifica 
per primera 
vegada

De l’entitat 
que organitza 
o promou l’ac-
tivitat (si són 
diferents) Entitat no inscrita 

en el Cens 
d’entitats juvenils

Es troba al cercador

Ha notificat 
abans

Es troba al cercador
Si les dades han canviat 
es poden modificar aquí

Registreu l’entitat
Marqueu la casella “Entitat 
no trobada”

Descripció 
de l’activitat

Lloc de 
realització i/o 
pernoctació

Establiment de la 
Xarxa Catalana 
d’Instal·lacions 
Juvenils de la DGJ

Qualsevol altre 
lloc (equipament 
esportiu, escola, 
refugi, càmping, 
etc.)

Es troba al cercador si ja ha estat donat d’alta 
en una notificació anterior

Es troba al cercador

Dades dels 
participants 
de l’activitat

Indiqueu el nombre d’infants i 
joves que participen a l’activitat, 
distribuïts per sexe 
i edat. El total es calcula 
automàticament.

Personal 
de suport 
logístic
Aquest personal no compta 
a la ràtio de dirigents

Validació 
de dades

Notificació sense 
incompliments

Dirigents sense 
titulació

Equip 
de dirigents
En primer lloc va la persona 
responsable de l’activitat. 
A continuació, la resta de 
l’equip.

Dirigents amb 
titulació
Seleccioneu una de les titulacions 
del desplegable.

Titulació de monitor/a o director/a d’educació 
en el lleure

Altres titulacions

Titulació de monitor/a o director/a esportiu/iva

La ràtio i/o titulacions de l’equip de 
dirigents no s’ajusta a l’article 4 del Decret

La notificació s’ha enviat en un termini 
inferior a 7 dies abans que comenci 
l’activitat

La instal·lació on es fa l’activitat no està 
autoritzada

Notificació amb 
incompliments
La notificació també es pot 
tramitar i registrar. Es poden fer 
canvis fins abans que comenci 
l’activitat.

PAS 2

PAS 1

PAS 3

PAS 4

No es troba al cercador
Doneu-lo d’alta marcant la casella “Lloc no trobat”

Imprimir notificació

Finalització
del tràmit

Poseu la denominació o una descripció 
breu de l’activitat que realitzareu.

Seleccioneu el tipus d’activitat en el 
desplegable i empleneu les dades.


