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Dades del/la titular 
Persona jurídica
Tipus d'identificació
Persona física
Tipus d'identificació
Declaro que disposo de la documentació que acredita la meva personalitat i representació, si escau.
Declaro que sóc/he estat titular de la instal·lació juvenil següent:
Dades de la instal·lació
Comunico els fets següents:
la titularitat de l'activitat en la instal·lació esmentada més amunt recau en:
Dades del/la nou/nova titular
Persona jurídica
Tipus d'identificació
Tipus d'identificació
Persona física
la persona administradora o responsable directa de la instal·lació és:
Notificació electrònica
Indiqueu l’adreça electrònica on voleu rebre els avisos de les vostres notificacions i un telèfon mòbil on, addicionalment, rebreu un avís SMS.
Les notificacions electròniques es poden consultar dins dels Serveis de Tràmits gencat. Podeu accedir-hi mitjançant un certificat digital (consulteu quins són els certificats acceptats) o amb una paraula de pas d'un sol ús (que rebreu pel mateix mitjà que els avisos de les vostres notificacions).  
Trobareu més informació sobre les notificacions electròniques a http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/notificacions_ electroniques/
 
Recordeu:
 
Des de l'emissió de l'avís de notificació disposeu de 10 dies naturals per acceptar-la o rebutjar-la. Si transcorregut aquest termini no heu accedit a la notificació, aquesta s'entendrà rebutjada.
Des del moment en què accediu al contingut de la notificació aquesta es considerarà practicada.
 
Dades de la nova persona administradora
Tipus d'identificació
Declaració responsable
Declarem sota la nostra responsabilitat:
Estem assabentats/ades:
En compliment de l'art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s'incorporaran al fitxer ”Persones titulars i administradores d'instal·lacions juvenils”. La finalitat del fitxer és la gestió i el manteniment de la informació que consta al Registre d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves de Catalunya, i el control de les inspeccions, de les queixes i dels expedients sancionadors que les afecten.
 
Així mateix, us comuniquem que les vostres dades se cediran a altres administracions públiques d'acord amb les seves competències, amb el consentiment previ de la persona interessada.
 
La unitat responsable del fitxer és la Direcció General de Joventut i les dades recollides s'emmagatzemaran amb les mesures de seguretat i confidencialitat establertes legalment.
 
Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la Direcció General de Joventut per correu postal (Calàbria, 147 08015 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a joventut.tsf@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut).
 
Que les dades consignades en aquesta comunicació corresponen a la realitat.
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 a 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 de el 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, signem aquesta declaració responsable.
, a
d_
de
Si vol signar amb DNI electrònic (eDNI), s'ha de deshabilitar el mode protegit del Reader X. Consulteu com realitzar-ho.
(signatura de la persona titular actual, o segell de l'entitat titular actual i signatura de qui la representa)
Si vol signar amb DNI electrònic (eDNI), s'ha de deshabilitar el mode protegit del Reader X. Consulteu com realitzar-ho.
(signatura de la nova persona titular, o segell de la nova entitat titular i signatura de qui la representa, si escau)
Si vol signar amb DNI electrònic (eDNI), s'ha de deshabilitar el mode protegit del Reader X. Consulteu com realitzar-ho.
(signatura de la nova persona administradora, si escau)
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