Departament d'Educació, Patrimoni,
Cultura, Esports i Joventut
Centre d’Informació Jove d’Eivissa
Av. d’Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
tel. 971312333
cij.eivissa@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L’EXECUCIÓ D’UNA ACTIVITAT D’EDUCACIÓ EN
EL TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL A L’ILLA D’EIVISSA
1. PERSONA O ENTITAT SOL·LICITANT
Nom i llinatges / Entitat

NIF

Adreça

CP

Localitat

Telèfon

Correu electrònic

Web

Persona responsable de l’activitat

NIF

2. EQUIP DIRIGENT

Director o directora
Nom i llinatges

DNI

Titulació

Monitors / Monitores
(en el cas d’activitats que es desenvolupin a la mar o la piscina i no hi hagi socorrista propi a la platja o la instal·lació heu d’indicar la
persona que tengui el títol pertinent)

Nom i llinatges

DNI

Titulació
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3. TIPOLOGIA DE L’ACTIVITAT

Activitats en instal·lacions juvenils degudament autoritzades.
(s’enten per instal·lació degudament autoritzada les que regula el capítol VI del Títol IV de la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de
la joventut)

Activitat continuada que es du a terme a casals o centres infantil o juvenils.

Resta d'activitats de temps lliure.
Especificar:
4. DADES DE L’ACTIVITAT

Tipus d’activitat
Campament

Acampada

Camp de treball
de voluntariat o aprenentatge

Escola d'estiu o de vacances

Colònia

Estada, casal, campus i altres
activitats de caràcter esportiu

Activitats en una granja escola

Activitats en una aula de natura

Marxa per etapes

Activitats de caràcter mitx

Activitats extraordinàries d'aventura
o d’esports de risc

Altres

(que incloguin activitats acadèmiques)

(indiqueu quina en observacions)

(indiqueu quina en observacions)

Observacions
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Altres dades
Durada

Des del dia

Al dia

Horari
Lloc de realització de l’activitat
Edat dels participants

5. DECLARACIÓ

Totes les dades esmentades són certes, i declar sota la meva responsabilitat el següent:
1. En el moment d’iniciar l’activitat d’educació en el temps lliure en qüestió, i durant tot el temps en
que la dita activitat es desenvolupi, compleix els requisits establerts en el Títol III del Decret
23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de
la joventut (BOIB núm. 84 de 7 de juliol de 2018), el Reglament de regulació de les activitats de
temps lliure infantil i juvenil en l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa (BOIB núm. 40, de 19 de març de
2011), en tot allò que s’estimi vigent, i la Llei 10/2006, integral de la joventut (BOIB núm. 109, de 3
d’agost de 2006), i compt amb la documentació que així ho acredita, i en contret, la que assenyala
l’article 45.3 de l’esmentat Decret 23/2018, i que s’indica a continuació:


L’autorització de la persona propietària del terreny o de l’edifici que s’ocupi.



El projecte educatiu, que ha de contenir una relació de les activitats de contingut educatiu,
ecològic, esportiu o recreatiu, els objectius i mitjans de què es disposa, una avaluació dels
riscs de les activitats i una descripció de les mesures preventives dels riscs que es puguin
originar.



Les actuacions o normes bàsiques que s’han de seguir en cas d’emergència, en les quals
s’incloguin, si escau, les necessàries per evacuar la instal·lació on es dugui a terme
l’activitat.



L’autorització de participació en l’activitat, que ha de lliurar la persona que té la custòdia, la
tutela o la curatela de cada una de les persones participants menors d’edat. En cas que la
custòdia sigui compartida, l’autorització l’han de signar ambdós pares. I en cas que es tracti
d’activitats extraordinàries d’aventura o d’esport de risc, s’haurà d’incloure una declaració
responsable en què es manifesti que s’ha rebut prèviament per part de l’entitat
organitzadora, i per escrit, la informació de l’activitat.



La llista dels participants amb la indicació del nom, l’edat, l’adreça i el telèfon. Aquesta llista
ha d’incloure el número de document d’identificació i el nom i llinatges de les persones
participants en l’activitat i de les persones que tenen la seva custòdia, tutela o curatela. En
cas que aquesta custòdia sigui compartida, les dades s’han de referir a ambdós pares. En
el supòsit d’activitats organitzades per entitats públiques, la presentació de la sol·licitud
d’inscripció corresponent implica l’autorització a l’entitat organitzadora per verificar les
dades personals declarades, tret que hi hagi una oposició expressa per part de la persona
o persones interessades, cas en què s’ha d’aportar el document corresponent.
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La pòlissa d’assegurança d’accidents per a les persones participants.



La pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi danys personals i materials.



El permís de l’Administració competent en el supòsit que es vulgui fer foc a la zona en què
es duu a terme l’activitat.



Fotocòpies de l’acreditació de la formació o de les titulacions de l’equip dirigent.



Un certificat negatiu de cada un dels membres de l’equip dirigent, emès pel Registre
central de delinqüents sexuals, que contengui una referència expressa a no figurar-hi
inscrit. Aquest certificat ha d’estar tan actualitzat com sigui possible o s’ha d’haver expedit,
com a màxim, dotze mesos abans. Passats aquests dotze mesos, s’ha de demanar un
nou certificat.

2. La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial de qualsevol dada o manifestació a què
fa referència la present declaració responsable,o de la documentació acreditativa dels requisits que
s’ha de tenir a disposició del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut,
determinen la impossibilitat d’iniciar o continuar l’exercici de l’activitat afectada des del moment en
què es tengui constància dels fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o
administratives que corresponguin, atès que aquesta mesura no té caràcter de sanció.

6. NOTIFICACIONS PER CORREU ELECTRÒNIC

Entitat
Responsable
Altra
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, ,

d

,

La persona promotora o responsable de l’entitat

(signatura)

d

________

de 20

El director / La directora de l’activitat

(signatura)

De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i al
Reglament (UE) 2016/679 , de 27 d’abril, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i la lliure circulació d’aquestes dades (DOUE 4.5.2016), us informam que les dades de caràcter personal que ens proporcioneu
a través d’aquest formulari normalitzat s’incorporaran al fitxer corresponent de titularitat del Consell Insular d’Eivissa amb l’única finalitat
de control i inspecció de l’activitat objecte d’aquesta declaració responsable, i no podran usar-se per a cap altra finalitat diferent a la
mencionada. Les persones titulars de les dades objecte de tractament podran exercir els dret d’accés, rectificació, portabilitat,
cancel·lació i oposició en els termes establerts per la LOPD, dirigint-se per escrit, de forma electrònica (seu.conselldeivissa.es) o
presencial, segons correspongui, al Consell Insular d’Eivissa, av. d’Espanya, 49. 07800 Eivissa. Així mateix tenen el dret a presentar
reclamació davant l’autoritat de control.

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, PATRIMONI, CULTURA, ESPORTS I JOVENTUT

6 de 6

