Cens insular d’entitats juvenils i entitats prestadores de serveis de joventut
Núm. cens

Tipus de sol·licitud

(espai per l’Administració)

alta

Part I
Nom entitat

Dades entitat
NIF/CIF

Adreça
Localitat

baixa

CP
Telèfon/s

Fax

Adreça electrònica

Web

Data constitució

Data dissolució (en cas de baixa)

Nombre total de socis

Nombre de socis d’entre 14-30 anys

Número

Secció

Inscrit al registre:

Registre
(marcar
amb x)

Només per a les federacions
Associacions que en formen part (per a cadascuna, indicau el nombre de socis d’entre 14-30 anys)
Associació
Nre. socis total
Socis 14-30 anys

D’associacions de les Illes Balears
General de cooperatives i societats laborals de les Illes Balears
Únic de fundacions de les Illes Balears
D’associacions empresarials i sindicals del Ministeri d’Ocupació i Seg. Soc.
D’entitats religioses del Ministeri de Justícia
De partits polítics del Ministeri de l’Interior
Altres, en cas d’entitats diferents a les mencionades
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Breu descripció de l’entitat

Objectius:

Funcions
específiques:

Composició:

Normes bàsiques de
funcionament:

Òrgans interns:

Part II
(marcau amb una x)

Àmbit d’actuació de les entitats

1

Estatal
Autonòmic
Insular
Altres

Part III

Tipus d’actuació de les entitats

(marcau amb una o més x)

Casal
Religiós

Escolta
Sindical

Voluntariat
Informació

Cultural
Cooperació

Club Esplai
Altres:
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Part IV
A)
B)
C)
D)
E)
Part V
Nom i llinatges

Tipologia d’entitats (marcau amb una x)
Associacions i federacions exclusivament juvenils (socis d’entre 14-30 anys)
2
Associacions i federacions juvenils (50 % socis d’entre 14-30 anys)
3
Entitats prestadores de serveis a la joventut
4
Secció juvenil d’una entitat més gran
5
Delegacions a les Illes Balears de les entitats anteriors amb àmbit estatal
Dades de la persona responsable de l’entitat
Data naixement
NIF

Adreça

CP

Localitat

Telèfon/s

Fax

Càrrec a l’entitat

Adreça electrònica

Horari d’atenció

Part VI
pròpia
Part VII
Nom de l’entitat

Personalitat jurídica de l’entitat
6
delegada

Dades de l’entitat que delega la personalitat jurídica
(només per a seccions juvenils)
NIF

Adreça
Localitat

CP
Telèfon/s

Adreça electrònica
Data de constitució

1

Fax
Web

Data de dissolució (en cas de
baixa)

Nre. de socis

Les entitats juvenils s’han de registrar d’acord amb l’article 91 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei

10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.
2
Han de triar aquesta opció les associacions i federacions, o unions de qualsevol tipus d’associacions, que tinguin almenys el 50 % de joves
(d’entre 14 i 30 anys) entre els seus socis, i comptin amb una junta directiva en la qual la meitat dels components no superin els 30 anys.
3
S’entén com entitat prestadora de serveis a la joventut la que, sense afany de lucre ni mercantil, fa constar en els seus estatuts de forma
clara que, entre les seves finalitats i en el marc del seu àmbit d’actuació, realitza programes adreçats directa i específicament als joves. A
més, han de complir els següents requisits: a) Que tinguin uns programes clarament definits i ben estructurats de serveis als joves, b) Que
aquests programes per a joves estiguin diferenciats dels programes generals de l’entitat adreçats a la resta de ciutadans c) Que aquests
programes ja s’estiguin realitzant de forma estable en els darrers anys i tinguin una clara previsió de continuïtat en el futur.
4
Han de marcar aquesta opció si el que es vol censar específicament és la secció juvenil d’una entitat, i no l’entitat en si. És a dir, una secció
juvenil ha d’estar reconeguda per una entitat mare i s’ha d’haver donat un d’aquest tres supòsits a) Que en els estatuts de l’entitat hi hagi
una secció juvenil, b) Que en els estatuts de l’entitat figuri la forma de crear una nova secció i es creï la secció juvenil seguint el procediment
corresponent, c) Que en assemblea general de l’entitat mare s’aprovi crear una secció juvenil.
5
La delegació ha d’estar inscrita en el Registre d’Associacions d’àmbit nacional, en el Registre de Fundacions d’àmbit nacional o en el similar
que correspongui. Si no n’hi ha, la seu o l’àmbit d’actuació de les Illes Balears ha d’estar expressament prevista en els estatuts de l’entitat i, a
més, s’ha d’aportar l’acord de l’òrgan competent en el qual es manifesti, de manera clara i explícita, la voluntat d’obrir delegació o seu a les
Illes Balears i el document que acredita la constitució i el funcionament de la delegació, amb els mitjans personals i materials amb què
compta i els òrgans de representació.
6
Entitats enteses com les que depenen d’una entitat “mare”. Perquè sigui així, s’ha de donar un d’aquests tres supòsits:
a) Que als estatuts de l’entitat mare figura l’existència de la secció juvenil, b) Que en els estatuts de l’entitat es fixi la forma de crear una
nova secció i es creï la secció juvenil seguint el procediment establert en els estatuts, c) Que en assemblea general de l’entitat mare s’aprovi
crear una secció juvenil.
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Número

Secció

Registre
(marcar
amb x)

Inscrit al registre :
D’associacions de les Illes Balears
General de cooperatives i societats laborals de les Illes Balears
De fundacions de les Illes Balears
D’associacions empresarials i sindicals del Ministeri d’Ocupació i
Seguretat Social
D’entitats religioses del Ministeri de Justícia
De partits polítics del Ministeri de l’Interior
Altres, en cas d’entitats diferents a les mencionades

Part VIII
Si
No

Vincles
Si contestau afirmativament, indicau el nom de l’entitat a la qual estau vinculats
Altres entitats amb les
quals es relaciona
Pertany a un consell de
joventut

Part IX
Activitat (principals activitats que fa l’entitat)
Si es tracta d’una entitat prestadora de serveis a la joventut, indicau els serveis que els ofereix
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Part X

Sol·licitud d’inscripció

En compliment del que disposa el decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment
la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, al capítol IV del títol VI, relatiu a la publicitat
del Cens (article 105) la persona sotasignant sol·licita la inscripció en el Cens Insular de Mallorca
de l’entitat indicada a la part I d’aquesta fitxa, per la qual cosa adjunta els documents relacionats
a l’annex I.
Així mateix, declara sota la seva responsabilitat que totes les dades contingudes en la sol·licitud
són certes i verídiques.

__________________, _______, de ________________________ de 20____
Per l’entitat sol·licitant

7

(signatura i segell)

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la
persona interessada dóna el consentiment en el tractament de les seves dades personals incloses a la sol·licitud amb la finalitat de
gestionar-les. Us informam que les dades recollides seran guardades en un o més fitxers gestionats per la Direcció insular de Joventut . Us
comunicam que teniu dret a accedir a la informació que us afecta, rectificar-la, si és errònia, cancel·lar-la o oposar-vos en el tractament
quant a les dades facilitades. Per exercir aquests drets, us heu d’adreçar per escrit a la Direcció Insular de Joventut del Consell de Mallorca
(Llar de la Joventut, c/ del General Riera, 111. 07010 Palma).

7

Indicau el número del DNI de la persona signant de la sol·licitud.
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Annex I
Dades de la persona representant legal de l’entitat
Nom i llinatges:

DNI

8

Data naixement:

Telèfon:

En representació de l’entitat
Amb domicili a
Localitat
Adreça electrònica

Sol·licit la inscripció en el cens insular d’entitats juvenils i prestadores de serveis a la joventut i, per
això, aport la documentació que s’indica:
Documentació adjunta

9

Còpia del document que acredita la representació de la persona representant
Còpia compulsada de l'acta de constitució
Còpia compulsada dels estatuts
Còpia compulsada del NIF de l’entitat
Components de l'òrgan de direcció amb indicació de càrrec, nom i DNI (s’ha d’acreditar la
inscripció de la junta directiva en el registre corresponent

________________, ______ , d _________________________, de 20____
(signatura)

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la
persona interessada dóna el consentiment en el tractament de les seves dades personals incloses a la sol·licitud amb la finalitat de
gestionar-les. Us informam que les dades recollides seran guardades en un o més fitxers gestionats per la Direcció insular de Joventut . Us
comunicam que teniu dret a accedir a la informació que us afecta, rectificar-la, si és errònia, cancel·lar-la o oposar-vos en el tractament quant
a les dades facilitades. Per exercir aquests drets, us heu d’adreçar per escrit a la Direcció Insular de Joventut del Consell de Mallorca (Llar de
la Joventut, c/ del General Riera, 111. 07010 Palma).

8

Aquesta representació s’ha d’acreditar en qualsevol de les formes previstes en la normativa de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
9
Comprovau la documentació que se us demana i marcau la que adjuntau a la sol·licitud en el quadre corresponent (no es podrà censar
l’entitat si no s’aporta tota la documentació).
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