
 

 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER CREAR, CONSTRUIR I MODIFICAR SUBSTANCIALMENT ELS 
CENTRES EN QUÈ S’HAN DE PRESTAR SERVEIS SOCIALS. 

A. Tipus de declaració responsable 

   Creació de centres en què s’han de prestar serveis socials 

   Construcció de centres en què s’han de prestar serveis socials. 

  Modificació substancial de les instal·lacions en el centre en què s’han de prestar serveis socials 
(realització d’obres que requereixen llicència major). 

B. Dades d’identificació 

SOL·LICITANT 

Nom de l’entitat     NIF/CIF  NÚM. 

INSCRIPCIÓ 

 

Domicili  Núm.  Pis  Porta  

Població  Codi postal  Província  

Telèfon  Fax  Adreça electrònica 

REPRESENTANT DE L’ENTITAT 

Nom i llinatges   NIF  

Domicili  Núm.  Pis   Porta  

Població   Codi postal  Província  

Telèfon   Fax  Adreça electrònica  

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS   Domicili de l’entitat 

                Domicili del representant de l’entitat 

C. Declaració responsable 

Definició tipus de centre   Tipologia i nombre places o usuaris 

Domicili  Núm.  Pis   Porta  

Població   Codi postal  Província  

 

Declarar sota la meva responsabilitat i en el moment de presentar aquesta declaració que d’acord amb el 
Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis 
Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l’autorització i l’acreditació de serveis socials, i es regula 
la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d’àmbit 
suprainsular (d’aplicació de conformitat amb el que disposa la disposició transitòria tercera):  

− Que l’entitat compleix els requisits establerts en la normativa vigent i en particular els requisits que 
s’especifiquen en els reglaments sectorials per a cada tipologia de servei. 



 

 

 

− Que l’entitat disposa de la documentació següent i es compromet al seu manteniment durant tot el període 
de temps que duri l’objecte de la declaració: 

a)  Del projecte bàsic o d’execució, amb l’informe descriptiu de les característiques físiques, en què es 
justifica el compliment de les normatives que li són d’aplicació, amb el plànols tècnics que 
corresponguin. 

b)  Del projecte d’equipament. 

c) De l’informe explicatiu del servei que s’ha de desenvolupar en el centre i que ha d’incloure els 
objectius concrets que es persegueixen, el perfil del sector de població al qual es dirigeix el servei i 
la previsió del nombre de places o usuaris. 

d) De l’estudi econòmic i financer de viabilitat, en què es detallen les fonts de finançament i el pla 
econòmic per al sosteniment del centre. 

e) Del certificat del registre de la propietat sobre la titularitat i les possibles càrregues de l’immoble, el 
contracte de cessió o arrendament o qualsevol altre document que en justifiqui l’ús per part de 
l’entitat. 

f) Del projecte de la plantilla de personal, amb l’especificació de la distribució jeràrquica, organitzativa i 
horària, la classificació dels llocs de treball i la descripció de les funcions que ha de realitzar cada 
categoria professional. També, si escau, la possibilitat d’accés de personal voluntari i les activitats 
que se li poden assignar. 

g) De la còpia de la sol·licitud de la llicència municipal d’obres i/o de la llicència municipal d’instal·lació, 
si escau. 

h) El pla d’autoprotecció, si escau. 

i) D’aquella altra documentació que fixi la normativa sectorial de regulació. 

 

D. Documentació que ha d’adjuntar l’entitat si en el moment de presentar  la declaració responsable 
no està  inscrita  en el  Registre Unificat : 

a) Còpia compulsada del DNI o CIF. 

b) Si la sol·licitud es presenta en nom d’una persona jurídica, s’hi ha d’adjuntar una còpia compulsada de 
l’acta de constitució o de l’escriptura pública de constitució, inscrita degudament en el registre corresponent, 
així com una còpia compulsada dels estatuts i de l’apoderament de la persona representant 

 
E. Clàusula de dades de caràcter personal 

En compliment d’allò establert a l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (en endavant, LOPD), l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (en endavant, l’IMAS) l’informa que les dades de 
caràcter personal que ens proporcioni mitjançant aquesta sol·licitud seran recollides en un fitxer del qual n’és responsable 
l’IMAS, amb la finalitat d’incorporar-les al Registre Unificat de Serveis Socials. La no complimentació o la complimentació 
parcial d’aquesta sol·licitud pot suposar que l’IMAS no la pugui tramitar. Li informem que té l’obligació de comunicar a 
l’IMAS qualsevol modificació d’aquestes dades perquè la informació recollida en el Registre es trobi actualitzada i sense 
errades. Així mateix, se us indica que en cas de facilitar dades de caràcter personal de terceres persones, vostè ha de 
comptar amb el seu consentiment per fer-ho i es compromet a traslladar-los la informació d’aquesta clàusula. Vostè podrà 
exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes 
prevists en la pròpia LOPD, dirigint un escrit a l’IMAS, C/ General Riera nº67, 07010 de Palma. 

 He llegit i accepto les condicions. 

Aquesta declaració responsable permet a l’entitat iniciar les obres des del dia que la presenta, sens perjudici 
de les facultats de comprovació, control i inspecció de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. 

 

__________________________, ______ d  ____________ de 20___ 

 [signatura de la persona sol·licitant i segell de l’entitat] 

 

SERVEI D’AUTORITZACIONS, REGISTRE I INSPECCIÓ DE CENTRES I SERVEIS SOCIALS 

C/ General Riera nº67-07010 Palma de Mallorca 

Telèfon: 971763325 (ext.1384) 

http://www.imasmallorca.es/ 
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