CENS INSULAR D’ENTITATS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES
DE SERVEIS A LA JOVENTUT
Any
Núm. de cens

RESUM ANUAL D’ACTIVITATS

Part I.

DADES DE L’ENTITAT

NOM DE L’ENTITAT

NIF

ADREÇA

CP

LOCALITAT

TELÈFON/S

ADREÇA ELECTRÒNIC

Part II.

DATA CONSTITUCIÓ
WEB

CLASSIFICACIÓ DE L’ENTITAT

Associació i federació exclusivament juvenil (socis d’ente 14-30 anys)
Associació i federació juvenil (50% socis d’entre 14-30 anys)
Entitat prestadora de servei a la joventut
Secció juvenil d’una entitat més àmplia
Delegació a les Illes Balears de les entitats anteriors amb àmbit estatal

Part III.

DADES DE LA PERSONA RESPONSABLE

NOM I COGNOMS

NIF

ADREÇA

CP

LOCALITAT

TELÈFON/S

NR. SOCIS

CÀRREC A L’ENTITAT

ADREÇA ELECTRÒNICA

HORARI D’ATENCIÓ

Part IV.

COMPONENTS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Indicau si durant aquest any hi ha hagut canvis o renovacions. Cal acreditar la inscripció del canvi de Junta Directiva en el Registre
corresponent
4
1

2

5

3

6

Part V.

RELACIÓ D’ACTIVITATS REALITZADES

DATA DE REALITZACIÓ

Si són activitats habituals basta poseu tot l’any o caps de setmanes, etc. Per a les puntuals posau la data concreta
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Part VI.

BREU DESCRIPCIÓ DE CADA UNA DE LES ACTIVITATS

S’ha de fer referència als aspectes següents:
a) lloc de realització
b) continguts i metodologia
c) nombre i perfil dels participants

C/ General Riera, 111 (Llar de la Joventut) 07010 Palma
joventut@conselldemallorca.net
Tel.: 971 173 612

C/ General Riera, 111 (Llar de la Joventut) 07010 Palma
joventut@conselldemallorca.net
Tel.: 971 173 612

Part VII.

RELACIÓ I DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS I PROGRAMES ESPECÍFICS PER ALS JOVES
(només per a les entitats prestadores de serveis a la joventut)

Fer referència als aspectes següents:
a) Relació i descripció dels serveis i programes
b) Lloc de realització
c) Continguts i metodologia
d) Nombre i perfil dels joves beneficiaris

C/ General Riera, 111 (Llar de la Joventut) 07010 Palma
joventut@conselldemallorca.net
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Part VIII.

DECLARACIÓ DE COMPLIMENT DELS REQUISITS PER CONTINUAR INSCRIT EN EL CENS

L’entitat declara que continua complint els requisits per estar inscrita en el cens, concretament: (marcar les caselles
corresponents, si s’escau)
1) Amb caràcter general (totes les entitats),
a) Que es troba en actiu.
b) Que està legalment constituïda i registrada davant l’òrgan competent.
c) Que no té ànim de lucre.
d) Que té una estructura interna i un règim de funcionament democràtics.
e) Que té unes finalitats d’interès general per a la joventut, com ara la participació del jovent en la vida
política, social, econòmica i cultural; la promoció d’activitats juvenils en l’àmbit de les Illes Balears; la
promoció, la formació, la integració social i la defensa dels drets de les persones joves; l’oci i el temps
lliure de la joventut, etc.

2) En el cas de les associacions i de les federacions,
a) Que continua registrada d’acord amb allò que estableix el Reial Decret 397/1988, de 22 d’abril, pel
qual es regula la inscripció registral de les associacions juvenils.
b) Que té entre els seus socis almenys el 50% de joves (d’entre 14 i 30 anys), i que compten amb una
junta directiva en què la meitat dels components no superen els 30 anys.

3) En el cas de les entitats exclusivament juvenils, que la totalitat dels seus socis són joves entre 14 i 30 anys.

4) En el cas de les entitats prestadores de serveis a la joventut legalment constituïdes, que presta serveis
habitualment, sense ànim de lucre, a joves de fins a 30 anys.

5) En el cas de les seccions juvenils d’entitats i associacions no juvenils, partits polítics i sindicats,
a) Que té òrgans de decisió propis i que està reconeguda com a grup juvenil per l’entitat corresponent,
sigui quina sigui la denominació i la naturalesa jurídica.
b) Que els socis o els afiliats ho són de forma voluntària, per acte exprés d’afiliació i s’identifiquen com a
tal.
c) Que garanteix que la representació de la secció juvenil correspon a òrgans propis.

6) En el cas de les delegacions a les Illes Balears,
a) Que continua registrada en el Registre d’associacions d’àmbit nacional o similar.
b) Que expressa en els estatuts de l’entitat que la seu o l’àmbit d’actuació és a les Illes Balears i aporta
l’acord de l’òrgan competent manifestant, de manera clara i explícita, la voluntat d’obrir la delegació o
seu a les Illes Balears i el document que acredita la constitució i funcionament d’aquesta delegació amb
mitjans personals i materials amb què compta i els òrgans de representació.
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Part IX.

DATA I SIGNATURA

___________________________, ______ d_____________________ de 20_____
Per l’entitat emissora
Signatura i segell

A emplenar per la Direcció Insular de Joventut

OBSERVACIONS

Persona que n’ha fet la revisió
Data:

En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, l'interessat dóna el consentiment per al tractament de les seves dades personals
incloses en la sol·licitud, per tal que la Direcció Insular de Participació i Joventut pugui gestionar-los. Us
comuniquem que té dret a accedir a la informació que l'afecta, rectificar-la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se
al tractament de les dades facilitades. Per exercir aquests drets, heu d'adreçar per escrit a la Direcció Insular de
Participació i Joventut del Consell de Mallorca (Llar de la Joventut, c / General Riera, 111 07010 Palma).
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