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• ORDRE PRE/272/2003, de 13 de juny, de regulació de la tramitació 

telemàtica de les notificacions d'activitats d'educació en el lleure en 
les quals participen menors de 18 anys.  

     
 Dins del pla d'actuació e-Europe 2002, de les Comunitats Europees, la Generalitat 
de Catalunya va endegar, mitjançant l'Acord de 13 de juliol de 1999, el projecte 
d'Administració Oberta de Catalunya, amb la finalitat d'apropar els seus serveis al 
ciutadà mitjançat la utilització de les noves tecnologies de la informació i de la 
comunicació.  
El Departament de la Presidència, amplia els canals d'informació i de notificació del 
servei de notificació d'activitats d'educació en el lleure en les quals participen 
menors de 18 anys amb la incorporació d'aquest servei a l'Administració Oberta de 
Catalunya. 
 
Atès el Decret 324/2001, de 4 de desembre, relatiu a les relacions entre els 
ciutadans i l'Administració de la Generalitat mitjançant Internet, amb l'informe previ 
del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació sobre l'adequació 
tècnica dels programes i aplicacions, emès en compliment del que estableix l'article 
4 del Decret 85/2002, de 19 de febrer, de creació de la Comissió de Coordinació 
Interdepartamental de Gestió de les Tecnologies de la Informació i Comunicacions i 
l'Informe de l'Assessoria Jurídica del Departament de la Presidència; 
 
Atès el 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; i en concret el seu article 10 
sobre les notificacions de les activitats, 
    
   
Ordeno   
    
 Article 1 
Adaptació del procediment 
 
El procediment de notificació a la Secretaria General de Joventut del Departament 
de la Presidència de la realització d'activitats d'educació en el lleure en les quals 
participen menors de 18 anys, s'adapta a les peculiaritats de la prestació de serveis 
utilitzant tècniques telemàtiques mitjançant les normes d'aquesta Ordre. 
      
 Article 2 
Presentació de les notificacions 



 
2.1 Les notificacions de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen 
menors de 18 anys es poden efectuar pels mitjans telemàtics del portal de 
l'Administració Oberta de Catalunya. 
 
2.2 Aquestes notificacions tenen els mateixos efectes jurídics que les efectuades per 
la resta de mitjans admesos en dret. 
 
2.3 La notificació efectuada per mitjans telemàtics es considerarà presentada 
davant l'Administració quan s'enregistri en el Registre telemàtic de l'Administració 
Oberta de Catalunya, i quedarà constància a l'assentament d'entrada les dades 
següents: número de registre d'entrada, data i hora de presentació, tipus de 
document i assumpte, identificació de l'entitat notificant o de la seva persona 
representant, identificació de l'òrgan al qual s'adreça la notificació. 
    
 Article 3 
El registre 
 
L'únic registre telemàtic habilitat per a la recepció de les notificacions d'activitats 
d'educació en el lleure en els quals participen menors de 18 anys, per mitjans 
telemàtics, és el registre telemàtic de l'Administració Oberta de Catalunya. 
  
Article 4 
Obtenció d'informació i tractament de dades personals 
 
La persona física, que actua en representació de l'entitat que realitza l'activitat a 
notificar, quan utilitzi qualsevol del mitjans admesos en dret per notificar l'activitat 
corresponent, consent el tractament de les seves dades de caràcter personal, que 
siguin necessàries per al manteniment i compliment de la notificació i la seva 
tramitació. 
       
 Article 5 
Presentació de documentació 
 
Les persones que presentin la notificació d'activitats d'educació en el lleure amb 
menors de 18 anys a través de mitjans telemàtics poden obtenir la confirmació de 
l'entrada a l'Administració Oberta de Catalunya, amb número de registre assignat 
des del portal, la data i l'hora de presentació i el full resum amb les dades bàsiques 
de la notificació. D'acord amb la normativa reguladora de les notificacions 
d'activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys, aquests 
documents els ha de tenir la persona responsable de l'activitat al llarg de la seva 
realització. 
       
 Article 6 
Còmput de terminis 



 
La presentació de les notificacions d'activitats d'educació en el lleure en les quals 
participen menors de 18 anys amb els mitjans telemàtics del portal de 
l'Administració Oberta de Catalunya, s'ha de realitzar, com a mínim, fins a 20 dies 
abans de l'inici de l'activitat, d'acord amb la normativa vigent, durant les vint-i-
quatre hores del dia, tots els dies de l'any. 
 
A efectes de còmput de terminis, la recepció en un dia inhàbil per la Secretaria 
General de Joventut s'entén efectuada en el primer dia hàbil següent. 
     
 Article 7 
Compromisos del servei 
 
Els compromisos de servei per a aquests procediments són els que es fan públics a 
través del portal de l'Administració Oberta de Catalunya. 
 
Aquests compromisos són els objectius de qualitat i eficiència en la prestació 
d'aquest servei i en cap cas comporten responsabilitats ni efectes jurídics per a 
l'òrgan gestor davant el ciutadà o ciutadana. 
       
 Article 8 
Programes i aplicacions 
 
S'aproven els programes i les aplicacions mitjançant els quals es tramita 
telemàticament el procediment de notificació de les activitats d'educació en el lleure 
en les quals participen menors de 18 anys, els quals estan disponibles al Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya. 
       
 
 Disposició final 
 
Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC. 
 
Barcelona, 13 de juny de 2003 
 
Artur Mas i Gavarró 
Conseller en cap 
 
(03.163.148) 
 
      


