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que goce dun réxime de protección ambiental, deberá de axustarse tamén á normativa propia do espacio
protexido, cando a haxa, debendo solicita-la autorización previa ó órgano xestor do espacio.
Na autorización, o referido órgano xestor poderá
incorporar condicións adicionais para garantir unha
mellor protección do medio natural.
3. Cando as actividades reguladas no presente
decreto se desenvolvan na beiramar, na zona comprendida nunha franxa de 100 metros medida terra
adentro desde o límite interior da ribeira do mar,
solicitaráselle informe ó órgano competente en materia de costas, que poderá establecer condicións adicionais para a mellor protección deste espacio. O
dito informe deberá ser emitido nun prazo máximo
dun mes. Neste caso, suspenderase provisionalmente
o prazo para resolver a que fai mención o artigo
51º.1, desde a petición do informe ata a súa recepción, circunstancia que se lle comunicará á persoa
ou entidade organizadora da actividade.
TÍTULO III
Escolas de tempo libre
Capítulo I
Regulación das escolas de tempo libre
Artigo 58º.-Obxecto.
1. As escolas de tempo libre constitúen centros
de formación, perfeccionamento e especialización
de xoves educadores nas actividades e técnicas
orientadas á promoción e adecuada utilización do
lecer.
2. As escolas de tempo libre poden ser promovidas
tanto por persoas físicas ou xurídicas, de carácter
privado, como polas institucións públicas.
Artigo 59º.-Competencias.
1. Correspóndelle á Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude o recoñecemento das escolas de tempo libre, segundo o
procedemento recollido no capítulo II deste título,
a determinación das ensinanzas que se poderán
impartir nelas, a aprobación dos seus programas de
formación e a expedición dos títulos acreditativos
das ensinanzas recibidas nas ditas escolas, de conformidade co previsto no artigo 77º deste decreto.
2. Así mesmo, a través dos seus órganos poderá
inspeccionar e supervisar en calquera momento as
actividades que desenvolvan as escolas de tempo
libre recoñecidas, co obxecto de velar polo cumprimento do disposto no presente título.
Artigo 60º.-Ensinanzas que se impartirán.
As ensinanzas que se impartan nas escolas de tempo libre recoñecidas comprenderán no seu programa,
cando menos, materias relativas a:
1. Formación en relación co suxeito destinatario
das actividades de tempo libre e co medio social
no que se desenvolven.
2. Técnicas e actividades de tempo libre.
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3. Metodoloxía educativa de tempo libre.
Artigo 61º.-Modalidades de ensino.
1. As modalidades de ensino que poden imparti-las
escolas de tempo libre son:
a) Primeiro nivel: monitores de actividades de tempo libre.
b) Segundo nivel: directores de actividades de tempo libre.
-Director de actividades de tempo libre.
-Director de campos de traballo.
2. Así mesmo, poderán realizar cursos de perfeccionamento ou especialización de carácter monográfico, de duración variable, que só conducirán á expedición dun certificado ou diploma de asistencia.
3. Con carácter xeral, establécese en vintecinco
o número máximo de alumnos por curso de calquera
das modalidades de ensinanzas recollidas nos puntos
anteriores.
En consecuencia, as escolas de tempo libre deberán determinar para cada unha das modalidades de
ensinanzas que se van impartir os criterios e requisitos previos de selección do alumnado, que se aplicarán nos cursos programados sempre que o número
de solicitantes supere o máximo de alumnos establecido anteriormente.
Artigo 62º.-Idade.
A idade mínima esixida para poder matricularse
nunha escola de tempo libre será a de 18 anos.
Artigo 63º.-Dirección das escolas.
1. Á fronte de cada escola de tempo libre existirá
un director, que deberá dispor do título de director
de actividades de tempo libre, ademais de posuír
titulación universitaria.
2. Así mesmo, en cada escola existirá un profesor
coordinador por cada un dos niveis de ensino que
se impartan, que coordinará a acción docente dos
profesores. Os profesores coordinadores deberán dispor da mesma titulación có director.
Artigo 64º.-Obrigas das escolas.
As escolas de tempo libre recoñecidas estarán
obrigadas:
1. A organizar cada ano, alomenos, un curso do
primeiro nivel e cada tres anos un do segundo nivel.
2. A remitirlle á Dirección Xeral da Xuventude,
no mes de xaneiro de cada ano:
-Memoria detallada de actividades do ano anterior.
-Programa de actividades do ano en curso.
-Criterios e requisitos previos de selección que
se van aplicar nos cursos programados nas distintas
modalidades de ensinanzas.
-Relación de profesores e as súas respectivas
titulacións.
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-Calquera modificación dos datos que figuren no
Rexistro de Escolas de Tempo Libre.

i) Estatutos da escola, que conterán, polo menos,
os seguintes datos:

3. A comunicarlle á Dirección Xeral de Xuventude,
con antelación suficiente, o lugar e maila data dos
cursos que se van impartir.

-Denominación da escola, que non poderá coincidir nin ser similar, con outras xa inscritas.

Artigo 65º.-Incumprimento.
1. O Incumprimento do disposto nos capítulos I,
II e III deste título poderá dar lugar á perda da
acreditación e recoñecemento oficial como escola
de tempo libre, logo da apertura do oportuno expediente administrativo e audiencia ó interesado.
2. Así mesmo, será causa de perda de acreditación
do recoñecemento oficial como escola de tempo libre
o manter débedas con calquera Administración
Pública por un período superior a seis meses
Capítulo II
Procedemento de recoñecemento das escolas
de tempo libre
Artigo 66º.-Iniciación.
1. Para o recoñecemento dunha escola e a súa
inscrición no Rexistro de Escolas de Tempo Libre
da Comunidade Autónoma galega, o promotor ou promotores presentarán a correspondente solicitude
conforme o modelo normalizado que se recolle no
anexo VI deste decreto xunto coa documentación
seguinte:
a) Titularidade do centro.
b) Proxecto educativo e sistema educativo da escola con especificación das modalidades de ensinanzas
que solicite impartir.
c) Descrición detallada dos medios materiais e
educativos dos que disporá. A este respecto, toda
escola de tempo libre deberá contar cun local que,
como mínimo, disporá dos seguintes espacios diferenciados: espacio de atención ó público, aula, espacio específico de arquivo, e sala de reunións para
o profesorado.
d) Os programas específicos do centro para os diferentes niveis que se pretendan impartir.
e) Acreditación suficiente de que o director e o
profesorado posúen as titulacións requiridas, conforme o disposto no artigo 63º deste decreto.
f) Xustificación razoada da necesidade da realización de cursos de titulados en actividades de tempo
libre na área xeográfica na que pensa desenvolve-la
súa actividade.
g) Estudio da demanda que a escola de tempo
libre pensa atender e estudio económico que comprenderá, como mínimo, os tres primeiros anos de
funcionamento.
h) Xustificación e documentación acreditativa das
posibilidades de realización da fase de prácticas que
a escola de tempo libre lles ofrecerá a tódolos seus
alumnos.

-Domicilio social.
-Órganos de dirección, goberno e administración.
-O ámbito territorial en que desenvolve as súas
actividades.
-Réxime económico con determinación da procedencia e destino dos seus recursos.
2. No caso de que o solicitante sexa unha persoa
xurídica, a solicitude deberá ir asinada por quen
exerza a representación legal do órgano de goberno
ou polas persoas debidamente apoderadas para o
efecto.
3. A solicitude, xunto coa restante documentación,
presentarase na Dirección Xeral de Xuventude, nas
delegacións provinciais da Consellería de Familia
e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude ou
por calquera dos medios previstos no artigo 38.4º
da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
Artigo 67º.-Instrucción.
1. Recibida a solicitude, o órgano competente en
cada caso examinaraa e comprobará que a documentación achegada é a correcta. No suposto de que
a solicitude non cumpra os requisitos sinalados anteriormente ou a documentación achegada conteña
erros ou sexa insuficiente, requirirase o solicitante
para que, nun prazo de 10 días, emende a falta ou
achegue os documentos preceptivos, con indicación
de que, se así non o fixese, considerarase desistido
da súa petición, logo de resolución que declare tal
circunstancia, ó abeiro do disposto no artigo 71 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento
administrativo común.
2. Efectuados os trámites sinalados no punto anterior, o órgano competente que iniciou a instrucción
remitirá, se é o caso, a solicitude e restante documentación á Dirección Xeral de Xuventude, onde
se efectuará unha valoración dela, para o que deberá
solicitar, con carácter preceptivo, o informe da Escola Galega de Lecer e Tempo Libre sobre a viabilidade
do recoñecemento solicitado. Así mesmo, poderá
solicitar cantos informes considere necesarios para
resolver, así como a modificación ou mellora voluntaria da solicitude naqueles aspectos en que se considere oportuno, de acordo co previsto no artigo 71.3º
da Lei 30/1992, do 26 de novembro.
3. Valorada a solicitude, o director xeral de Xuventude elevará a correspondente proposta de resolución
ó órgano competente para resolver.
Artigo 68º.-Resolución.
1. A resolución do expediente de recoñecemento
dunha escola de tempo libre corresponderalle á conselleira de Familia e Promoción do Emprego, Muller

