Sol·licitud d’adhesió a L’EAR
INSTRUCCIONS
1. Descarregar
2. Completar
3. Guardar
4. Enviar ceacv@gva.es

Nom o raó social
Web
Xarxes socials

Nom del representant
Càrrec

Adreça
Localitat
Codi postal
Província
Telèfon
Correu electrònic

SOL·LICITA

Que siga considerada entitat adherida a l’EAR i se li incloga en el registre d’entitats
adherides a ella.

DECLARA
Que coneix i es mostra d’acord amb els plantejaments, objectius i línies d’acció establits
en el document de l’EAR -Educació Ambiental en Ruta-, fruit d’un ampli treball col·lectiu i
participatiu.
Que realitza o pretén realitzar programes o accions d’Educació Ambiental.
Que es compromet a treballar en tots els àmbits al seu abast per a desenvolupar i engegar
accions que permeten la consecució dels objectius d’aquest document, i a contribuir amb
compromisos al Pla d’Acció que s’ha d’executar per a la implementació de l’EAR posant els
mitjans necessaris per a açò.

Marca els objectius de l’EAR amb els quals relaciones la teua
activitat:
Possibilitar el desenvolupament d’una ètica ambiental, mitjançant la construcció col·lectiva dels
valors que inspiren la sostenibilitat. Ajudar la ciutadania en l’adquisició d’aquests valors i en la
sensibilització amb les premisses de la sostenibilitat.
Afavorir el pensament crític i innovador, amb el foment de la diversitat d’opinions, així com amb
una actitud favorable al diàleg i a la cerca de consens.
Facilitar la comprensió del paper de l’individu en la generació de problemes ambientals i
conscienciar de la importància del comportament individual responsable per a solucionar-los,
tant en l’àmbit local com en el global.
Suscitar l’interés de la població per les variables ambientals, econòmiques i socials, facilitar la
comprensió de la interrelació i fomentar la capacitat d’anàlisi crítica i constructiva del marc
socioeconòmic.
Afavorir un canvi d’actitud i de comportament coherents amb la construcció dels nous valors de
sostenibilitat. Afavorir un estil de vida d’acord amb la realitat limitada del nostre entorn.

Habilitar les estructures i canals de participació necessàries per a aconseguir l’apoderament de la
ciutadania per a abordar les qüestions ambientals.
Propiciar la generació d’estructures que permeten coordinar i avaluar els plans i programes en
matèria d’educació ambiental.
Fomentar la responsabilitat social i el compromís ambiental en els diferents sectors públics i
privats.omentar la responsabilidad social y el compromiso ambiental en los distintos sectores
públicos y privados.
Animar els diferents sectors socioeconòmics perquè adquirisquen compromisos concrets de sostenibilitat.

Data:
Signatura:

PROTECCIÓ DE DADES
Se l’informa que les dades de caràcter personal obtinguts seran objecte de tractament per part de la Conselleria d’Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergéncia Climàtica i Transició Ecològica, per la qual cosa ha de llegir la següent informació bàsica
sobre protecció de dades:
Nom del tractament: Activitats de sensibilització, educació i formació ambiental.
Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la Sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de medi
ambient.
Finalitat del tractament: Gestió de les sol·licituds d’inscripció a activitats de sensibilització, educació i formació ambiental, o de
publicacions del centre de documentació.
Exercici de drets: Pot exercitar el dret d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seves dades de
caràcter personal de forma presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç:
Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar
una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades si considera que el tractament de dades personals que el
concerneixen infringeix la normativa en materi de protecció de dades.
Pot obtenir informació més detallada en el següent enllaç:

Les dades personals que figuren en aquest document seran incorporats i tractats en el fitxer de dades de caràcter personal
del CEACV. L’òrgan responsable del fitxer és el Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV) i la direcció
on l’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Ctra. Siderúrgica, km 2, 46500 Sagunt
(València), la qual cosa s’informa en compliment de l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
dades de caràcter personal.

