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SOL·LICITUD PER AL RECONEIXEMENT  
D'UNA ESCOLA D'ANIMACIÓ JUVENIL 

  
SOLICITUD PARA EL RECONOCIMIENTO  

DE UNA ESCUELA DE ANIMACIÓN JUVENIL
A DADES DE L'ENTITAT 

DATOS DE LA ENTIDAD
NOM DE L'ENTITAT / NOMBRE DE LA ENTIDAD CIF

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚM. I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, Nº Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

B DADES DEL REPRESENTANT LEGAL DE L'ENTITAT 
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

COGNOMS / APELLIDOS NOM  / NOMBRE DNI

CÀRREC (DENOMINACIÓ SEGONS ELS ESTATUTS / CARGO (DENOMINACIÓN SEGÚN LOS ESTATUTOS)

La persona representant legal de l'entitat atorga el seu consentiment per al tractament de les dades de caràcter personal, que podran ser verificats 
per l'IVAJ. En cas de marcar la casella "No autoritze", estarà obligat a aportar els documents corresponents en els termes exigits per les normativa 
vigent. / La persona representante legal de la entidad otorga su consentimiento para el tratamiento de los datos de carácter personal, que podrán ser 
verificados por el IVAJ. En caso de marcar la casilla "No autorizo", estará obligado a aportar los documentos correspondientes en los términos 
exigidos por las normativa vigente.

No autoritze / No autorizo

C DADES DE L'ESCOLA 
DATOS DE LA ESCUELA

PROVÍNCIA / PROVINCIA

NOM DE L'ESCOLA / NOMBRE DE LA ESCUELA CP

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚM. I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, Nº Y PUERTA) LOCALITAT / LOCALIDAD

D DOCUMENTACIÓ 
DOCUMENTACIÓN

Còpia de l'escriptura de constitució de l'entitat.  
Copia de la escritura de constitución de la entidad. 

Acord de l'òrgan competent de l'entitat pel qual s'aprova la creació de l'escola i la designació del director o directora i de l'equip pedagògic.  
Acuerdo del órgano competente de la entidad por el cual se aprueba la creación de la escuela y la designación del director o directora y del 
equipo pedagógico. 

Còpia acarada de les titulacions del director o directora i de l'equip pedagògic.  
Copia cotejada de las titulaciones del director o directora y del equipo pedagógico. 
Informe detallat dels locals i les instal·lacions per a impartir els cursos.  
Informe detallado de los locales y las instalaciones para impartir los cursos. 
Compromís de subscripció de pòlissa d'assegurances d'accident i de responsabilitat civil per a cobrir els riscos derivats del desenvolupament 
de l'activitat.  
Compromiso de suscripción de póliza de seguros de accidente y de responsabilidad civil para cubrir los riesgos derivados del desarrollo de la 
actividad. 

Projecte pedagògic que incloga el disseny dels cursos, mòduls formatius i de pràctiques professionals no laborals.  
Proyecto pedagógico que incluya el diseño de los cursos, módulos formativos y de prácticas profesionales no laborales. 

Projecte organitzatiu que desenvolupe les finalitats, gestió i organització de l'escola. 
Proyecto organizativo que desarrolle los fines, gestión y organización de la escuela.

E SOL·LICITUD 
SOLICITUD

Sol·licita el reconeixement per part de l'IVAJ de l'escola d'animació juvenil, d'acord amb el que estableix el Decret 86/2015, de 5 de juny del 
Consell (DOCV 08.06.2015).  

Solicita el reconocimiento por parte del IVAJ de la escuela de animación juvenil, de acuerdo con lo que establece el Decreto 86/2015, de 5 de 
junio del Consell (DOCV 08.06.2015). 

, d de

Firma:

La persona representant legal de l'entitat / La persona representante legal de la entidad

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a 
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa 
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99). 
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 
14/12/99).

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE


INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT
DIN - A4
CHAP - IAC
IA - 16062 - 01 - E
18/06/19
SOL·LICITUD PER AL RECONEIXEMENT 
D'UNA ESCOLA D'ANIMACIÓ JUVENIL
 
SOLICITUD PARA EL RECONOCIMIENTO 
DE UNA ESCUELA DE ANIMACIÓN JUVENIL
A
DADES DE L'ENTITAT
DATOS DE LA ENTIDAD
B
DADES DEL REPRESENTANT LEGAL DE L'ENTITAT
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD
La persona representant legal de l'entitat atorga el seu consentiment per al tractament de les dades de caràcter personal, que podran ser verificats per l'IVAJ. En cas de marcar la casella "No autoritze", estarà obligat a aportar els documents corresponents en els termes exigits per les normativa vigent. / La persona representante legal de la entidad otorga su consentimiento para el tratamiento de los datos de carácter personal, que podrán ser verificados por el IVAJ. En caso de marcar la casilla "No autorizo", estará obligado a aportar los documentos correspondientes en los términos exigidos por las normativa vigente.
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Sol·licita el reconeixement per part de l'IVAJ de l'escola d'animació juvenil, d'acord amb el que estableix el Decret 86/2015, de 5 de juny del Consell (DOCV 08.06.2015). 
Solicita el reconocimiento por parte del IVAJ de la escuela de animación juvenil, de acuerdo con lo que establece el Decreto 86/2015, de 5 de junio del Consell (DOCV 08.06.2015). 
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La persona representant legal de l'entitat / La persona representante legal de la entidad
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).
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