
Sol·licitud d’ús d’instal·lacions 
esportives municipals per a la 
realització de casals/campus 
esportius i declaració responsable 
d’acord amb el Decret 267/2016. 

 
 

Nom i cognoms/Raó social       

 
DNI/CIF       

 
    Telèfon 1       

 
   Telèfon 2                                     CP        

 
Amb domicili       
 
Representat/ada per       

 
DNI/CIF       

 
Telèfon       

 
Amb domicili       

 
Municipi  

 
CP       

 
 E-mail:      _________________________   @_____________________________________________ 
 
ACTIVITAT, INSTAL·LACIÓ I EMPLAÇAMENT: 

 
Nom Activitat :____________________________________________________________________________   
 
Tipus Activitat:                       Casal Esportiu                                                       Campus Esportiu   

 
Instal·lació (1)       

 
Instal·lació (2):       

 
Dates:                 De:                        /              /                            Fins a:                   /             / 

 
Horaris:_____ De les                        fins a les                                                      hores________________________________ 
 
Altres       

 
COM A REPRESENTANT DE L’ ENTITAT, FAIG LA SEGÜENT D ECLARACIÓ RESPONSABLE: 
 

a) Que represento a una entitat inscrita en el Registre d’Entitats d’Interès Municipal i el Registre d’Entitats Esportives 
Municipals. 

 
b) Que em comprometo a l’estricte compliment del que disposa el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats 

d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, pel que fa referència  a les activitats per les quals es 
presenta aquesta sol· licitud. 
 

c) Que em comprometo a contractar una assegurança d’accidents i una assegurança de responsabilitat civil segons el 
termes establers en el  Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen 
menors de 18 anys. 
 

d) Que em comprometo a disposar, a l’equipament on es realitzi el casal i/o campus esportiu, d’una còpia de tota la 
documentació que es relaciona a l’annex d’aquesta sol· licitud. 

 
 
SOL·LICITUD QUE FORMULA: 
 
Que, previs els tràmits preceptius, li sigui atorgada l’autorització d’ús de les Instal·lacions Esportives Municipals per a 
 
 la realització de les activitats:____________________________________________________________ 
 
Qui subscriu MANIFESTA que les dades són certes. 
 
Les Franqueses del Vallès,       d                     de 20                

 Signatura i segell 

(*) Autorització sobre el tractament de dades personals (RGPD) al dors d’aquesta sol·licitud. 

 

 

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

 

 

 

 

 

  



 

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS  

Zona Esportiva Municipal, s/n  08520 Les Franqueses del Vallès—Barcelona- 
Tel.938467083 –Fax 93846 78 36 / www.lesfranqueses.cat/temes-l/esports/  esports@ lesfranqueses.cat 

 
 
(*) Si autoritzo, lliure i expressament, que les meves dades personals siguin tractades amb l’única finalitat 

.......................................................................................................... Tot això de conformitat amb l’article 5 i 6 del 

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d´ abril de 2016, relatiu a la protecció de les 

persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d´aquestes dades i pel que es 

deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) us informem que  les dades de caràcter 

personal  que ens heu facilitat lliure i expressament seran tractades amb l´única  finalitat de gestionar els serveis 

públics municipals del PME, en l’àmbit de les seves funcions. No seran cedides a persones físiques ni jurídiques 

públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Tanmateix us informem que podeu 

exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’Ajuntament de Les 

Franqueses del Vallès, Ctra.de Ribes,núm.2 o al correu electrònic secretaria@lesfranqueses.cat i també davant del 

Patronat Municipal d’Esports, Zona Esportiva Municipal s/n o al correu esports@lesfranqueses.cat. 
            

       Signatura, 

 
 
 
 
 
 
ANNEX 

 
DOCUMENTACIÓ A DISPOSICIÓ  
 
 

- Programa de l’activitat, amb els objectius, el calendari, els horaris i la planificació diària  
 
- Autoritzacions signades de tots els participants menors d’edat 

 
- Fitxa de salut signada dels participants menors d’edat, on constin els possibles impediments físics o 

psíquics, malalties, mediació, dades actualitzades de l’estat de vacunació.. 
 
- Llista ordenada amb els noms, les adreces i els telèfons de totes les persones assistents a l’activitat. 
 
- Targeta d’identificació sanitària dels participants 

 
- Comprovants de les pòlisses d’assegurances 
 
- Còpia de la notificació presentada a la Direcció General de Joventut 

 
- Acreditació de les titulacions de l’equip dirigent 
 
- Assegurança d’accidents contractada per part de l’entitat organitzadora del casal o campus esportiu en 

cas d’accident amb cobertures de: 6000,00 euros per assistència sanitària, 5000,00 euros  defunció i 
6500,00 euros per invalidesa permanent.  

 
- Assegurança de  responsabilitat civil contractada per l’entitat organitzadora del casal o campus esportiu 

amb límits mínims d’indemnització: 300.000,00 euros per víctima i 1.200,00 euros per sinistre. 
 
 


