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Notificació d'activitat d'educació en el lleure a la qual participen menors de 18 anys

Alta d'activitat
Modificació de l'activitat
Anul·lació de l'activitat

Dades d'identificació de la persona que presenta la notificació
Nom i cognoms NIF / NIE / Passaport

Entitat organitzadora
Nom de l'entitat

Adreça de l'entitat Codi postal

Població Municipi Comarca / Província / Estat

Telèfon fix Telèfon mòbil de l'entitat Correu electrònic de

L'entitat organitzadora i promotora són les mateixes

Entitat promotora
Nom de l'entitat

Adreça de l'entitat Codi postal

Població Municipi Comarca / Província / Estat

Telèfon fix Telèfon mòbil de l'entitat Correu electrònic de

Descripció de l'activitat
Tipus d'activitat: Camp de treball

Estada o campus esportiu

Nom de l'activitat

Campus setmana santa
Data d'inici de l'activitat Dies de durada

Nom del lloc on es fa l'activitat o l'allotjament en cas de CT Població més propera al lloc d'acampada

Municipi on es fa l'activitat o s'inicia la ruta Comarca

Acampada Casal de vacances

Ruta esportiva

Colònia Ruta

Casal esportiu

Data final de l'activitat

Municipi final de la ruta

Detall de la ruta

Nit Data Nom del lloc on es pernocta Població Nit Data Nom del lloc on es pernocta Població

1a

3a

5a

7a

9a

11a

2a

4a

6a

8a

10a

12a

Informació complementària per als Casals de vacances i Casals esportius
Horaris: Adreça:

S'ofereix el dinar? SINO Per mitjà de cuina pròpia , servei de càtering o

notificada el dia 21/03/2018 per mitjà de l'Alta d'activitat registrada amb número 0109E/00001101/2018

Sara Sanchez Garcia 47896474D

26/03/2018 29/03/2018

CLUB BASQUETBOL SANT ANDREU

BONAVENTURA PEDEMONTE S/N 08740

SANT ANDREU DE LA BARCA SANT ANDREU DE LA BARCA Baix Llobregat

655028582 info@cbsantandreu.cat

Poliesportiu Josep Plà

SANT ANDREU DE LA BARCA

9:00 a 13:00

X

X

X

X

Avinguda Guatemala s/n

4



Equip de dirigents presents a l'activitat
Nombre Nom i cognoms Sexe EdatNIF/NIE/Passaport Tipus Titulació Núm.Titulació

Per contactar amb el grup durant la realització de l'activitat
Truqueu als telèfons i demaneu per

Nombre de participants a l'activitat segons sexe i edat

Menys de 3 De 3 a 5 De 6 a 9 De 10 a 12 anys De 13 a 15 De 16 a 17 18 anys o més Total

Nois

Noies

7

0

0 0

0 0 1 0

16

9

83 0 34

0 10

D H

Pràctiques

Responsable Gerard Cunilleras 2447887140J ED X

2 GERARD PEIX 2149244613A EM X

3 HILARIO NAVARRO 2777748680D EM X

4 ROBERTO GASCON 2477747469V EM X

5 DAVID BLANCO 2743559006L EM X

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

R
es

ta
 d

e 
di

rig
en

ts

Telèfons de la persona responsable de 677166161

0 5Total dones/homes

/677166161 gerard cunilleras

/

21Edat mínima dirigents Edat màxima dirigents 27

8Edat mínima participants Edat màxima participants 16

Equip de personal de suport present a l'activitat
Nombre Nom i cognoms Sexe EdatNIF/NIE/Passaport Activitat

D H

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

Edat mínima personal 0 Edat màxima personal suport 0 Total dones/homes 0 0

Total d'assistents: 49



Incompliments
La notificació ha estat presentada fora del termini de 7 dies.

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.

X

X

X

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.


