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Dades del/la titular
Persona jurídica
Tipus d'identificació
Persona física
Tipus d'identificació
Comunico la posada en funcionament de la instal·lació juvenil següent:
Dades de la instal·lació
Tipus d'identificació
Localització
Coordenades UTM:  x=                         m     y =                         m          Coordenades geogràfiques:                         ºN                          ºE
Si la instal·lació és fora de nucli urbà, descripció dels camins d’accés des del poble habitat més proper:
Accés en transport públic:
(Empleneu els camps dels quals disposeu d'informació)
Persona administradora
Caracteristiques de la instalació
Servei de pensió completa:
Ritme de funcionament:
Nombre d’edificacions
Origen del subministrament de l’aigua de
consum humà
Superfície útil edificada total
Tipus de tractament aplicat a l’aigua
Nombre total de dormitoris
Capacitat total dels dipòsits d’aigua potable
Nombre de sales de taller o d’activitats
Sistema d’evacuació d’aigües residuals
Nombre de llits d’infermeria
Sistema de recollida de deixalles
Nombre de places adaptades a
persones amb discapacitat
Tipus d’instal·lació de gas
Nombre de blocs sanitaris
Tipus d’instal·lació de calefacció, si escau
Tipus d’instal·lació de calefacció secundària, si escau
Nombre total de rentamans
Nombre total d’extintors
Nombre total d’inodors
Piscina autoritzada per a ús públic:
Nombre total de dutxes
Dimensions de la piscina
Nombre de blocs adaptats a
persones amb discapacitat
Profunditat màxima de la piscina
Superfície total dels terrenys
Terrenys per a activitats:
Pistes esportives
Altres instal·lacions :
Serveis que ofereix la instal·lació als seus usuaris:
Observacions:
És també residència d'estudiants:
Nombre de places de residència:
Espais i serveis compartits:
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.
 
Notificació electrònica
Declaració responsable
Declaro sota la meva responsabilitat
Que disposo de la documentació que acredita la meva personalitat i la meva representació, si escau.
 
Que les dades consignades en aquesta comunicació i en la documentació adjunta (si escau) corresponen a la realitat.
 
Que disposo de la documentació que acredita, per a la instal·lació objecte d'aquesta comunicació prèvia, el total compliment del procediment d'intervenció administrativa ambiental regulat a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i del seu reglament.
 
Que disposo de la memòria descriptiva de la instal·lació, on es justifica el compliment dels aspectes indicats en els articles 22 a 41, i al 42, 43 o 44 segons correspongui, del Decret 140/2003, de 10 de juny, d'aprovació del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.
 
Que disposo, en cas que la instal·lació contingui edificacions preexistents, d'un certificat de solidesa d'aquestes, lliurat i signat per personal tècnic competent, i dels plànols a escala 1/50 que reflecteixen l'estat actual de la instal·lació i que compleixen amb les prescripcions del Decret 140/2003.
 
Que disposo, en cas que la instal·lació contingui edificacions de nova construcció, d'un certificat final d'obra lliurat i signat per la direcció facultativa i dels plànols a escala 1/50 que reflecteixen l'estat definitiu de la instal·lació i que compleixen amb les prescripcions del Decret 140/ 2003.
 
Que disposo de l'informe de l'organisme competent sobre la compatibilitat entre l'ús de la instal·lació i la classificació del sòl, o d'un document equivalent.
 
Que disposo d'un informe sanitari favorable, lliurat pels serveis sanitaris de l'administració competent, sobre el compliment a la instal·lació de la normativa vigent relativa a les aigües de consum i a la higiene dels aliments.
Que disposo d'un butlletí elèctric lliurat per un instal·lador o instal·ladora autoritzat i segellat pel Departament d'Empresa i Ocupació o per una entitat d'inspecció i control concessionària de la Generalitat de Catalunya, on s'especifica expressament l'ús com a instal·lació
juvenil.
 
Que disposo, si escau, d'un certificat o document administratiu que acredita el compliment de la legislació aplicable a les instal·lacions sotmeses als diversos reglaments tècnics de seguretat i a la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial.
Que disposo, si escau, d'un contracte de subministrament i/o d'una certificació d'adequació de la instal·lació de gas a la normativa aplicable.
 
Que disposo, en cas que la instal·lació sigui una granja escola, d'un Llibre d'Explotació Ramadera, que la instal·lació està registrada com a nucli zoològic o com a explotació ramadera al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i que disposo d'un informe favorable del Departament competent sobre la idoneïtat de la instal·lació per a dur-hi a terme l'activitat de granja escola.
 
Que disposo, en cas que la instal·lació sigui una aula de natura, d'un informe favorable del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre la idoneïtat de la instal·lació per a dur-hi a terme l'activitat d'aula de natura i sobre els programes pedagògics que s'hi preveu desenvolupar.
 
Que tinc contractada una assegurança de responsabilitat civil general per a cobrir els riscs derivats de la utilització de la instal·lació davant d’usuaris i tercers, amb uns límits mínims d'indemnització de 150.253,03 euros per víctima i 1.202.024,21 euros per sinistre.
 
Em comprometo:
A comunicar amb aquest mateix procediment qualsevol canvi en l'estructura, el volum, la distribució, el nombre de places o els serveisque presta la instal·lació prèviament a llur posta en funcionament, a complir en les actuacions de reforma o ampliació amb la normativaaplicable i a disposar dels documents que ho certifiquen.
 
A comunicar els possibles canvis de titularitat o de qualsevol dels conceptes recollits en la present comunicació en el termini d'un mes apartir de l'efectivitat del canvi.
 
A mantenir el compliment de la normativa aplicable durant el període que exerceixi l'activitat, i a comunicar el cessament d'aquesta encas que tingui lloc.
 
A tenir a disposició dels usuaris/es o de qualsevol inspector/a o altra persona degudament acreditada, la documentació que es detalla al'article 20 del Decret 140/2003, i a trametre anualment la documentació assenyalada a l'article 21 del Decret esmentat.
A mantenir la veracitat de la informació en la publicitat que divulgui, per qualsevol mitjà.
Estic assabentat/ada:
Que l'Administració competent podrà fer les comprovacions necessàries per tal de verificar la conformitat de les dades declarades i latinença de la corresponent documentació, d'acord amb el que preveuen els articles 35.3 i 36.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, derègim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Que la inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en determinades dades declarades i documents acreditatius d'aquesta declaració responsable, d'acord amb el que especifica l'article 6.6 del Decret 140/2003, 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
(signatura de la persona titular o segell de l'entitat titular 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.
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).
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