Any 2017

Notificació d’activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys
Alta d’activitat(1)
Modificació de l’activitat(1)
Anul·lació de l’activitat(1)

notificada el dia_____________per mitjà de l’Alta d’activitat registrada amb número_____________

Entitat organitzadora
Nom de l’entitat

NIF de l’entitat

Núm. Cens de la DGJ / Id. de la BD

Adreça de l’entitat

Codi postal

Població

Municipi

Comarca / Província / Estat (2)

Telèfon fix

Telèfon mòbil de l’entitat

Correu electrònic de l’entitat

L’entitat promotora i l’organitzadora són les mateixes. En el cas contrari empleneu també Entitat promotora

Entitat promotora
Nom de l’entitat

NIF de l’entitat

Núm. Cens de la DGJ / Id. de la BD

Adreça de l’entitat

Codi postal

Població

Municipi

Comarca / Província / Estat (2)

Telèfon fix

Telèfon mòbil de l’entitat

Correu electrònic de l’entitat

Descripció de l’activitat
Tipus d’activitat:

Acampada

Camp de treball

Casal de vacances

Casal esportiu

Ruta esportiva

Estada o campus esportiu

Data d’inici de l’activitat

Data final de l’activitat

Colònia

Ruta

Dies de durada

Nom del lloc on es fa l’activitat o allotjament en el cas de CT

Població més propera al lloc d’acampada

Municipi on es fa l’activitat o s’inicia la ruta

Comarca

Municipi final de la ruta

Comarca

Detall de la ruta(3)

Llegiu prèviament les notes al dors

Nit

Data

Nom del lloc on es pernocta

Població

Nit

1a
2a

8a
9a

3a

10a

4a

11a

5a

12a

6a

13a

7a

14a

Data

Nom del lloc on es pernocta

Població

Informació complementària per als casals de vacances i casals esportius
Horaris		
S’ofereix el dinar?

NO

SI

Adreça del lloc on es fa
Per mitjà de cuina pròpia

, servei de càtering

o

_____________________________________

Núm. d’expedient P1023

A EMPLENAR PER L’ADMINSITRACIÓ
( Nom de la persona que ha introduït les dades a la BD de la Direcció General de Joventut)

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies
Direcció General de Joventut

Nombre de participants en l’activitat segons sexe i edat (sense els dirigents)
Menys de 3

De 3 a 5

De 6 a 9

De 10 a 12

De 13 a 15

De 16 a 17

18 o més

TOTAL

Nois 						
Noies 						
Edat mínima participants

Edat màxima participants

Equip de dirigents presents en l’activitat(4)

Resta de dirigents

Responsable

Tipus
titulació

NIF / NIE / Passaport

Nombre

Número
titulació(5)

Sexe

Nom i cognoms

D

Pràctiques(6)

Edat

H

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Total dones

Total homes

Edat mínima dirigents

Edat màxima dirigents

Equip de personal de suport logístic a l’activitat
Nombre

Activitat

NIF / NIE / Passaport

Sexe

Nom i cognoms

D

H

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total dones

Total homes

Total assistents

Telèfons de la persona responsable de l’activitat(7)

Edat mínima personal

1

Edat máxima personal

2

En cas d’emergència contacteu directament amb l’activitat en els telèfons(8)
1

(Titular)

(Titular)

2

Nom de qui cedeix el lloc (en cas d’acampades fora de campaments juvenils o de càmpings autoritzats)
Nom i cognoms		

Telèfon

Edat

Declaracions responsables
De conformitat amb l’article 12.1 del Decret 267/2016,
Declaro, sota la meva responsabilitat, posseir durant la realització de l’activitat, la documentació següent:
El programa general de l’activitat, amb indicació dels objectius, el calendari, els horaris i la planificació diària o graella de les activitats concretes
que s’han de dur a terme.
La corresponent autorització de participació a l’activitat de totes les persones participants menors d’edat, signada per la persona que en tingui
la potestat parental, tutela o que tingui encarregat legalment l’exercici de les funcions tutelars o de guarda.
Documentació acreditativa de la contractació de les cobertures d’assegurances que estableix l’article 5 d’aquest Decret.
D’acord amb l’article 5.2 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals, us comuniquem que les dades que ens faciliteu s’inclouen en el fitxer automatitzat “Notificacions
d’activitats d’educació en el lleure realitzades a Catalunya”. La finalitat del fitxer és garantir el coneixement per part de la Direcció General de Joventut de les activitats organitzades per persones
físiques o jurídiques, públiques o privades, per tal de verificar, promoure i quantificar el compliment de la normativa vigent i d’informar als ens públics i privats interessats de la seva realització i
ubicació en situacions d’emergència. El dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pel que fa a les dades personals facilitades, s’exerceix mitjançant sol·licitud escrita a la persona titular
del Servei d’Associacionisme i Educació en el Lleure de la Direcció General de Joventut (c/ de Calàbria, 147, 08015 Barcelona). Aquestes dades personals es comuniquen, per a l’any natural de
realització de l’activitat als ajuntaments, consells comarcals i departaments de la Generalitat en els supòsits previstos a l’article 21 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, i a l’article 10.6 del Decret
267/2016, de 5 de juliol, i, si escau, a les associacions educatives del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

Amb la meva signatura declaro la veracitat de les dades aportades i, en el cas que l’entitat pertanyi a una associació educativa del Consell Nacional
de la Joventut de Catalunya, autoritzo a la Direcció General de Joventut a cedir les dades de caràcter personal derivades d’aquesta notificació a
l’associació corresponent, a l’efecte de promoure el compliment de la normativa vigent dels seus grups.

Data

Nom i cognoms de la persona responsable de l’activitat

o de l’entitat

que emplena la notificació

Notes
1

Assenyaleu què voleu fer. Si modifiqueu o anul·leu una activitat ja presentada, poseu el número de registre corresponent a la primera notificació de l’activitat i empleneu el nom de l’entitat, el
tipus d’activitat, el municipi on es fa l’activitat o s’inicia la ruta i, si és el cas, tots els camps que es modifiquen.

2

Les entitats i grups amb seu a Catalunya indiqueu només la comarca.

3

Indiqueu el nom del terreny, local, casa o refugi i la població on fareu la pernoctació corresponent a la data que dieu. Si us falten línies indiqueu-les a part.

4

És obligatori emplenar totes les columnes, llevat la de “pràctiques”. Els dirigents que estiguin en possessió, o aprovats i a l’espera, d’un diploma d’educador en el lleure, o de qualsevol altra
titulació equivalent hauran d’indicar a la columna “Tipus acreditació” el codi corresponent a la seva titulació de les que s’indiquen a continuació:
		ASCT Tècnic superior en Animació Sociocultural i Turística
M

Monitor de lleure expedit per la Direcció general de Joventut (DGJ) de la Generalitat de Catalunya (GC).

M2

Monitor o titulació equivalent NO expedit per la DGJ (escola de formació d’educadors catalana anterior a la GC, o d’altra Comunitat Autònoma o de país de la UE).

M3

Monitor aprovat pendent d’expedició del diploma per la DGJ o de presentació de la proposta per una escola d’educadors en el lleure de Catalunya.

M4

Certificació professional de dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

D

D Director d’activitats de lleure expedit per la Direcció general de Joventut (DGJ) de la Generalitat de Catalunya (GC).

D2

Director o titulació equivalent NO expedit per la DGJ (escola de formació d’educadors catalana anterior a la GC, o d’altra Comunitat Autònoma o de país de la UE).

D3

Director aprovat pendent d’expedició del diploma per la DGJ o de presentació de la proposta per una escola d’educadors en el lleure de Catalunya.

D4

Certificació professional de direcció i coordinació d’activitat d’educació en el lleure infantil i juvenil.

ED

Certificació d’inscripció com a Director Esportiu en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya

EM

Certificació d’inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya

INEF Col·legiat en el Col·legi Oficial de Llicenciats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
TSEI Tècnic/a superior en Educació Infantil
5

És obligatori informar del número del diploma quan es posseeixi una acreditació M o D.

6

Segons el tipus de pràctiques indiqueu M o D i deixeu en blanc les columnes “Tipus acreditació” i “Número diploma o títol” excepte quan siguin pràctiques de director i la persona tingui el
diploma de Monitor, ja que si s’informen comptarà per al 40% de dirigents titulats.

7 		 Poseu els números de telèfon personals que permetin la millor localització del/la responsable abans i en el lloc de l’activitat.
8 		 Indiqueu, si és possible, els números de telèfons mòbils de membres de l’equip dirigent, diferents del/la responsable, que estiguin sempre presents a l’activitat.

