
 
 

 
 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’OBERTURA I FUNCIONAMENT DE SERVEIS SOCIALS D’ENTITATS D’INICIATIVA 
PRIVADA.  

 

SOL·LICITANT  
Nom de l’entitat     NIF/CIF  Núm.Inscripció 

Domicili Núm.  Pis Porta  

Població CP  Província 

Telèfon Fax  Correu electrònic 

 

Nom del servei Telèfon  

Centre on es presta  Fax 

Domicili Núm.  Pis  Porta  

Població  CP  Província   

 
REPRESENTANT DE L’ENTITAT  
Nom i llinatges NIF  

Domicili  Núm.  Pis Porta  

Població CP  Província  

Telèfon Fax  Correu electrònic 

 
ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS 
� Domicili de l’entitat 
 

� Domicili del representant de l’entitat 
 

 

SOL·LICIT:  
 
Que d’acord amb l’article 36 del Decret 10/2013, de 28 de febrer ( BOIB núm. 30, de 2 de març), d’aplicació de conformitat amb 
el que disposa la disposició transitòria tercera, es tramiti: 

 

�  L’autorització per a l’obertura i el funcionament del servei social.  
 

 
TIPUS DE CENTRE O SERVEI: 
 
 
 
PLACES / USUARIS: 
 
 

 

 



 
 
 
S’ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓ  SEGÜENT: 
 

� La còpia compulsada del DNI o CIF. 
� 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 dels estatuts corresponents i de l’apoderament de la persona representant. 

� El certificat de fi d’obra, amb l’informe descriptiu de les característiques físiques en què es justifica el 
compliment de les normatives que li són d’aplicació, amb els plànols tècnics que corresponguin. 

� Còpia compulsada de la llicència d’obres i/o del permís d’instal·lació, i/o la cèdula d’habitabilitat segons la 
tipologia del centre. 

� L’informe explicatiu del servei que s’ha de desenvolupar 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, 
si es cau. 

� L’estudi econòmic i financer de viabilitat, en què es detallen les fonts de finançament i el pla econòmic per 
al sosteniment del servei. 

� El certificat del registre de la propietat sobre la titularitat i les possibles càrregues de l’immoble, còpia 
compulsada del contracte de cessió o arrendament o qualsevol altre document que en justifica l’ús per part 
de l’entitat, si es cau. 

� La relació detallada de l’equipament material. 
� El 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. En aquest sentit, el servei ha d’estar dotat, tant a l’inici de l’activitat com en les 
actuacions ulteriors, del personal necessari d’acord amb les ràtios establertes en la normativa d’aplicació. 
També s’hi ha d’especificar, si escau, la possibilitat d’accés de personal voluntari i les activitats que se li 
poden assignar. 

� El reglament de règim intern del servei. 
� El règim de preus prevists. 
� El model de contracte assistencial entre l’entitat de serveis socials i la persona usuària, en el qual consti 

l’adequació de l’entitat a la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal. 
� La proposta de pòlissa d’assegurança que cobreix la responsabilitat civil i els accidents del personal i de 

les persones usuàries, si es cau. 
� La proposta de pòlissa d’assegurança de l’immoble (si són centres). 
� El pla d’autoprotecció, si escau. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
_____
_____

________________, ______ 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/ 

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 Social (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 
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