Número de sol·licitud
Número solicitud

ANNEX I / ANEXO I

RSEU

Direcció General d’Emergències

*L’ha d’emplenar l’Administració
A rellenar por la Administración

ANNEX A LA SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE SERVEIS D’EMERGÈNCIES I URGÈNCIES
ANEXO A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS I URGENCIAS
BASES – UBICACIONS / BASES – UBICACIONES (5)
MENORCA

EIVISSA I FORMENTERA

MUNICIPIOS

MUNICIPIS

MALLORCA

RECURSOS HUMANS, ESTRUCTURA ORGANITZATIVA / RECURSOS HUMANOS ESTRUCTURA ORGANIZATIVA(6)
CATEGORIA / FUNCIONS

NRE. UNITATS

UBICACIÓ

IDENTIFICACIÓ, NOM LLINATGES I DNI

CATEGORÍA / FUNCIONES

N.UNIDADES

UBICACIÓN

IDENTIFICACIÓN, NOMBRE APELLIDOS Y DNI

TITULACIÓ EXIGIDA
TITULACIÓN EXIGIDA
A

NA

FORMACIÓ
FORMACIÓN
A

NA

RECURSOS MATERIALS / RECURSOS MATERIALES (7)
IDENTIFICACIÓ

UBICACIÓ

NORMATIVA ESPECÍFICA APLICABLE

IDENTIFICACIÓN

UBICACIÓN

NORMATIVA ESPECÍFICA APLICABLE

ACTUALITZACIÓ REVISIONS REGLAMENTÀRIES
ACTUALIZACIÓN REVISIONES REGLAMENTARIAS
A

NA

HOMOLOGACIONS
HOMOLOGACIONES
A

NA

INSTRUCCIONS

INSTRUCCIONES

Documentació: les fotocòpies dels documents que s’han de presentar (escriptures, titulacions,
DNI, cursos, concessions administratives, homologacions d’equips…) han de compulsades
pels òrgans competents.
(1) Indicau si és una entitat pública o privada.
(2) Escolliu les especialitats per a les quals sol·licitau registrar l’entitat.
(3) Cal incloure-hi una breu descripció de com es pretén desenvolupar l’activitat.
(4) Dates per a les quals se sol·licita tenir operativa l’activitat.
(5) Especificau els municipis on s’ubicaran les instal·lacions de l’activitat.
(6) Informau de les categories del personal i el nombre d’unitats. Si és possible, emplenau els
espais ombrejats amb la ubicació, el nom, els llinatges, el DNI i les titulacions i la
formació, i indicau si és aplicable (A) o no aplicable (NA).
(7) Informau dels recursos materials, la identificació, la ubicació i la normativa específica
aplicable, i indicau també, si és possible en els espais ombrejats, les actualitzacions i
homologacions i si són aplicables (A) o no aplicables (NA).

Documentación: Las fotocopias de los documentos a presentar (escrituras, titulaciones, DNI,
cursos, concesiones administrativas, homologaciones de equipos…) deberán estar
compulsadas por órganos competentes.
(1) Indicar si es una entidad pública o privada
(2) Escoger las especialidades para las cuales solicita registrar la entidad
(3) Incluir una breve descripción de cómo se pretende desarrollar la actividad
(4) Fechas para las que se solicita tener operativa la actividad
(5) Especifique en que municipios se ubicarán las instalaciones
(6) Informe de las categorías del personal y el número de unidades, rellenando si es posible
los espacios sombreados con la ubicación, nombre, apellidos, DNI y las titulaciones y
formación, indicando si es aplicable (A) o no aplicable (NA)
(7) Informe de los recursos materiales, identificación, ubicación y normativa especifica
aplicable, indicando también, si es posible en los espacios sombreados, sobre las
actualizaciones y homologaciones y si son aplicables (A) o no aplicables (NA)

………………………….., ……… d……………………………………….de…………..
Signatura / Firma

DIRECCIÓ GENERAL D’EMERGÈNCIES

