Imprès de declaració responsable per la realització d’activitats de temps
lliure infantils i juvenils que s’han de desenvolupar a l’illa de Menorca
(Aquesta declaració s’ha de presentar amb un mínim de quinze dies previs a l’inici de l’activitat.)
Denominació de l’activitat: ………………………………………………………………………………………………
Dades de la persona o de l’entitat que promou l’activitat
Nom i llinatges / Raó social
NIF/CIF
Adreça
CP
Telèfon
Persona responsable
Adreça electrònica

Població
Fax

Dades de l’activitat
Tipus d’activitat*
Durada
De dia
a dia
Horari
Nombre de participants
Edat
Lloc de l’activitat
Municipi
Persona propietària
*acampada; camp de treball, de voluntariat o d’aprenentatge; escola d’estiu, urbana o de vacances;
colònia; granja escola; aula de natura, marxa per etapes; altres (especifiqueu-lo)



En el cas de marxa per etapes, heu de presentar un croquis de l’itinerari en el que heu d’indicar,
per ordre cronològic, tots els llocs per on passareu i els llocs on dormireu.

En el supòsit que l’activitat es faci en un lloc de difícil localització (finques, platges...), heu de presentar
un croquis o la descripció exacta del camí per accedir-hi des del poble més proper
Dades del director o la directora de l’activitat

Nom i llinatges
Telèfon 1

Telèfon 2

DECLAR:
1.- Que l’activitat compleix els requisits que estableixen la Llei Integral de Joventut, el Decret 18/2011,
d’11 de març, pel qual s’estableixen els principis generals que regeixen les activitats de temps lliure
infantils i juvenils que es desenvolupin a l’àmbit territorial de les Illes Balears ( BOIB núm. 39 de
17.3.2011) i les Mesures Provisionals en relació amb les activitats de temps lliure infantil i juvenil a
desenvolupar a Menorca (BOIB núm. 16 de 2 de febrer de 2008 i BOIB núm. 80 de 7.6.2008), en tot allò
que no contradigui el Decret 18/2011.
2.- Que dispòs en el moment d’iniciar l’activitat de temps lliure en qüestió, i al llarg del desenvolupament
de l’activitat, de la documentació i dels requisits legalment establerts que s’indiquen a continuació:
Autorització del propietari del terreny o de l’edifici que s’ocupi.
Projecte educatiu, que ha de contenir una relació de les activitats de contingut educatiu, ecològic,
esportiu o recreatiu que s’han de dur a terme, els objectius i els mitjans amb què es compta, una

avaluació dels riscs de les activitats i una descripció de les mesures preventives dels riscs que es
puguin originar.
Actuacions o normes bàsiques que s’han de seguir en cas d’emergència.
Autorització de participació en l’activitat, que ha de lliurar la persona que té la pàtria potestat,
tutela o curatela, de cada participant menor d’edat.
Llista de participants amb indicació del nom, l’edat, les adreces i els telèfons.
Pòlissa d’assegurança d’assistència i accidents per als participants (inclosos el director o la
directora, els monitors i altre personal participant, en pràctiques o no) en les activitats corresponents,
que cobreixi, com a mínim, les despeses de curació, rescat i trasllat fins a 6.000,00 euros per víctima, i
un capital mínim per víctima de 3.000,00 euros en cas de mort i de 6.000,00 euros en cas d’invalidesa,
excepte que una altra normativa que desplegui les activitats que es puguin qualificar de risc estableixi
quanties superiors. A la pòlissa s’hi han de reflectir per escrit totes les activitats extraordinàries que
s’ofereixen. La pòlissa d’assegurança d’accidents personals s’ha de mantenir en vigor durant tot el
temps de prestació de l’activitat.
Pòlissa vigent d’assegurança de responsabilitat civil per afrontar el risc de danys personals i
materials, o els desperfectes que el desenvolupament de l’activitat pugui ocasionar, que ha de preveure
uns límits mínims de 150.000,00 euros per víctima i 600.000,00 euros per sinistre. Aquesta pòlissa s’ha
de mantenir en vigor durant tot el temps de prestació de les activitats.
Permís de l’administració competent en el supòsit que es vulgui fer foc a la zona en què es dugui
a terme l’activitat.
Acreditació de la formació o de les titulacions de l’equip dirigent i que aquesta compleix els
requisits estipulats a les mesures provisionals en relació amb les activitats de temps lliure infantil i
juvenil a desenvolupar a Menorca, per dur a terme l’activitat.
3.- Que en l’Annex I d’aquesta declaració faig constar la relació de les persones que integren l’equip
dirigent de l’activitat inclòs el personal amb el carnet de socorrista que expedeix la Conselleria de Salut i
Consum ( per al supòsit d’activitats que es desenvolupen o a la piscina i la normativa general d’aplicació
no exigeixi la presència de socorristes propis de la platja o de la instal·lació).
4.- Que s’inclou Memòria ambiental ( tan sols quan l’activitat consisteixi en acampades superiors a un
mes en el mateix lloc)
5.- Que em compromet a comunicar al Consell Insular de Menorca qualsevol canvi que es pugui produir
en les dades d’aquesta comunicació.
6.- Que totes les dades esmentades són certes. Que sé que, en el supòsit que es comprovi la inexactitud o
la falsedat de les dades facilitades a l’Administració, això pot donar lloc a la suspensió de l’activitat o de
l’exercici del dret afectat, amb l’audiència prèvia de les persones interessades, sense perjudici de les
responsabilitats penals, civils o administratives que se’n derivin.
7.- Que, així mateix coneix el que s’estipula a la Llei 10/2006, de 26 de juliol integral de la joventut al títol VII
de règim sancionador (inspecció, infraccions i sancions).
____________________, ____ d ____________ de 201
La persona promotora o responsable de l’entitat El director / La directora de l’activitat

(signatura)
(signatura)
D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, us
informam que les dades personals que ens proporcionau figuraran en la nostra bases de dades. A
aquest efecte, us comunicam que teniu dret a accedir a la informació que us afecta, rectificar-la, si és
errònia, cancel·lar-la o oposar-vos que s’empri per a altres finalitats. Per exercir aquests drets, us heu
d’adreçar per escrit al Consell Insular de Menorca. Plaça Biosfera, 5 07703 Maó.

