
Departament de Territori i Infraestructures

ANNEX 3 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL TITULAR DEL CENTRE DE FORMACIÓ SOBRE EL CURS BÀSIC DE
PERSONAL DELS SERVEIS D’ADMISSIÓ I DE CONTROL D’AMBIENT INTERN

NOM I LLINATGES DNI/NIF

COM A TITULAR I/O REPRESENTANT LEGAL DE DNI/CIF

Carrer/Av./Plaça

LOCALITAT CP MUNICIPI

PROVINCIA PAIS

TELÈFON FAX ADREÇA ELECTRÒNICA

Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, especialment de l’article 10 (‘El responsable del fitxer i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament
de les dades de caràcter personal estan obligats al secret professional pel que fa a les dades i al deure de guardar-les’).

a) Dades de l’empresa de formació legalment establerta

NOM DNI/CIF

ADREÇA

LOCALITAT CP MUNICIPI

PROVINCIA PAIS

TELÈFON FAX ADREÇA ELECTRÒNICA

b) Ubicació del local legalment establert on es farà la formació

ADREÇA

LOCALITAT CP MUNICIPI

TELÈFON FAX ADREÇA ELECTRÒNICA

c) Dades i qualificació del personal docent per àrea formativa

Nom i llinatges:...............................................................................
DNI: .............................................. Tel.:.........................................
Titulació: ..................................................................... Codi:.........

d) Relació de l’alumnat matriculat

1r. Llinatge    2n. Llinatge       Nom      DNI/NIE Sexe      Adreça per a notificacions
......................  ....................       ..............      ................. ............       ..............................................
......................  ....................       ..............      ................. ............       ..............................................
......................  ....................       ..............      ................. ............       ..............................................
......................  ....................       ..............      ................. ............       ..............................................
.../...

DECLARANT

ADREÇA DE NOTIFICACIÓ

CONSELL INSULAR DE MALLORCA – SERVEI D’ACTIVITATS
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e) Planificació del contingut del curs (temes, dies i horari), d’acord amb el temari fixat pel Consell Insular de Mallorca

.../...

De conformitat amb la reglamentació vigent del Consell Insular de Mallorca i el Decret 41/2011, de 29 d’abril, regulador dels
serveis d’admissió i de control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives.

DECLAR:

1. Que les dades continguts en aquest document son certs.

2. Que  l’establiment  compleix  tots  els  requisits  exigibles  i  que  aquest  compromís  es  mantindrà  durant  l’exercici  de
l’activitat.

3. Que he comunicat per escrit a cada alumne, abans de matricular-se, les conseqüències de la falta de compliment dels
requisits de l’article 10 i del que disposa l’apartat 4 de l’article 18 d’aquest Reglament.

4. Que tenc la documentació que ho acredita.

5. Que em compromet a mantenir el compliment dels requisits.

   d        de 201

(signatura)
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