Instal·lacions juvenils. Comunicació prèvia al canvi de nom, de tipus, de capacitat o de
característiques
Dades del/la titular
Persona jurídica
El senyor/la senyora ______________________________________________________________ amb DNI núm. _________________
com a ____________________________________ de l’entitat __________________________________________________________
inscrita en el Registre ____________________________ amb el núm. ______________________ NIF entitat ____________________
i amb domicili social al municipi de __________________________________________________________ CP ___________________
C/Pl/Pg ________________________________________________________________________________ núm. _________________
comarca ___________________________________________ telèfon _______________________ fax __________________________
correu electrònic ____________________________________ pàgina web _________________________________________________
Persona física
El senyor/la senyora ______________________________________________________________ amb DNI núm. _________________
domiciliat/ada al municipi de ________________________________________________________________ CP __________________
C/Pl/Pg _________________________________________________________________________________ núm. ________________
comarca ___________________________________________ telèfon _______________________ fax _________________________
correu electrònic ____________________________________ pàgina web _________________________________________________

Comunico la modificació d'una o diverses característiques essencials de la instal·lació juvenil
registrada amb les dades següents:
Tipus ____________________________ Nom de la instal·lació __________________________________________________________
Número d'inscripció al Registre d'instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves de la Secretaria de Joventut ________

Nou nom de la instal·lació: ________________________________________________________________________
Nou tipus de la instal·lació:

Alberg de joventut

Granja escola

Casa de colònies

Aula de natura

Campament juvenil

Nova capacitat de la instal·lació: ________ places
Noves característiques de la instal·lació:

(empleneu només les característiques que han estat modificades)

Servei de pensió completa:

Sí

Ritme de funcionament:

Tot l’any

No
Estiu

Caps de setmana

Altres _____________________

Origen del subministrament d’aigua de
consum humà

_________ __

_________ __

Tipus de tractament aplicat a l’aigua

_________ __

Nombre de sales de taller o d’activitats

_________ __

Capacitat total dels dipòsits d’aigua potable

_________ __

Nombre de llits d’infermeria

_________ __

Sistema d’evacuació d’aigües residuals

_________ __

Sistema de recollida de deixalles

_________ __

Nombre d’edificacions

_________ __

Superfície útil total

_________ __

Nombre total de dormitoris

Nombre de places adaptades a
persones amb discapacitat

_________ __

Tipus d’instal·lació de gas

_________ __

Nombre de blocs sanitaris

_________ __

Tipus d’instal·lació de calefacció

_________ __

Nombre total de rentamans

_________ __

Nombre total d’extintors

_________ __

Nombre total d’inodors

_________ __

Nombre total de dutxes

_________ __

Nombre de blocs adaptats a
persones amb discapacitat

_________ __

Piscina autoritzada per a ús públic:

Sí

No

Dimensions de la piscina

_____________

Profunditat màxima de la piscina

_____________

Terrenys per a activitats:

Sí

No

Terreny d'acampada:

Pistes esportives:

Sí

No

Altres instal·lacions : _____________________________________

Sí

No

Declaració responsable
Declaro sota la meva responsabilitat:
Que les dades consignades en aquesta comunicació corresponen a la realitat.
Que disposo de la documentació que acredita la meva personalitat i la meva representació, si escau.
Que disposo, en cas que aquesta comunicació faci referència a un canvi de tipus de la instal·lació, dels documents (plànols, memòria,
informes, etc.) que acrediten el compliment de les condicions específiques al nou tipus comunicat, si escau, incloent-hi, entre altres, la
preceptiva comunicació municipal de la nova activitat.
Que disposo, en cas que aquesta comunicació faci referència a un canvi de capacitat de la instal·lació, dels documents (plànols,
memòria, informes, etc.) que acrediten que la instal·lació segueix complint, un cop ampliada o reduïda la seva capacitat, les condicions
tècniques i de seguretat que la normativa aplicable determina, i que aquesta modificació de capacitat no suposa una disminució de les
condicions de seguretat i d'higiene preexistents.

Estic assabentat/ada:
Que l'Administració competent podrà fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades i la tinença de
la corresponent documentació.
Que la inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que acompanya aquesta declaració
responsable, comporta dictar resolució administrativa, amb audiència prèvia a la persona interessada, deixant sense efecte el tràmit
corresponent i impedint l'exercici de l'activitat comunicada des del moment que es coneix. Tot això sense prejudici d'iniciar les
actuacions sancionadores corresponents i d'exigir les responsabilitats legals pertinents.

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
_____________________________________________, a ________ d__________________________ de 201_
(signatura de la persona titular, o segell de l'entitat titular i signatura de qui la representa)

En aplicació de l’article 5.2 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, informem el següent:
— Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per aquesta administració, com a titular
responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seves competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat
d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

Sr. GERENT DEL CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈS

