
MODEL A

SOL·LICITUD D’HORARIS D’ENTRENAMENTS I COMPETICIONS REGULARS A LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES MUNICIPALS

DADES DEL SOL·LICITANT

Nom Cognoms DNI

Telèfon de contacte Càrrec que ocupa
Entitat

NOMBRE D’EQUIPS, ESPORTISTES I ALTRES DADES PER LA NOVA TEMPORADA:

Menors de 12 anys + 13 anys
FEMENINS MASCULINS FEMENINS MASCULINS

Nombre d’equips o categories:
Nombre d’esportistes:
Nombre d’esportistes de Sant Andreu de 
Llavaneres:
Nombre d’esportistes de la Comarca del 
Maresme:
Nombre  mitjana  d’hores  sol•licitades 
d’entrenament per equip
Nombre  d’esportistes  en  llista  d’espera. 
En el cas que n’hi hagi.*
Nombre d’equips d’esport adaptat:
Nombre d’equips d’esport inclusiu:
Equips en competició Internacional o màx 
categoria Nacional.
Equips en competició Nacional:
Equips en competició Autonòmica:
Equips  en  competició  Provincial  / 
Comarcal / Local:
Equips de lleure no competitius:
Nombre  d’esportistes  vinculats  a 
activitats de lleure no competitives:
Nombre d’equips de veterans:
*Adjuntar llista d’espera de jugadors/es del club amb dades dni i signatura.

Membres del club
FEMENINS MASCULINS EMPADRONAT municipi COMARCA MARESME

Total esportistes:
Total entrenadors/es:
Total  membres  de 
junta directiva:

NIF: P0819600H · Pl. de la Vila, 1 · 08392, Sant Andreu de Llavaneres · Tel. 93 702 36 00 · Fax 93 702 36 35 · www.ajllavaneres.cat



HORARIS SOL·LICITATS ENTRE SETMANA

Instal·lació:

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Hora Equip Hora Equip Hora Equip Hora Equip Hora Equip

16.00 16.00 16.00 16.00 16.00

16.30 16.30 16.30 16.30 16.30

17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

17.30 17.30 17.30 17.30 17.30

18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

18.30 18.30 18.30 18.30 18.30

19.00 19.00 19.00 19.00 19.00

19.30 19.30 19.30 19.30 19.30

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

20.30 20.30 20.30 20.30 20.30

21.00 21.00 21.00 21.00 21.00

21.30 21.30 21.30 21.30 21.30

22.00 22.00 22.00 22.00 22.00

22.30 22.30 22.30 22.30 22.30

23.00 23.00 23.00 23.00 23.00

23.30 23.30 23.30 23.30 23.30

00.00 00.00 00.00 00.00 00.00

Nota: En el cas que no es sol·liciti la instal·lació entre setmana, caldrà deixar-ho en blanc.

HORARIS SOL·LICITATS EN CAPS DE SETMANA

Instal·lació
Dissabte Diumenge

Hora Equip Hora Equip Hora Equip Hora Equip
9.00 15.00 9.00 15.00
9.30 15.30 9.30 15.30
10.00 16.00 10.00 16.00
10.30 16.30 10.30 16.30
11.00 17.00 11.00 17.00
11.30 17.30 11.30 17.30
12.00 18.00 12.00 18.00
12.30 18.30 12.30 18.30
13.00 19.00 13.00 19.00
13.30 19.30 13.30 19.30
14.00 20.00 14.00 20.00

20.30 20.30
21.00 21.00
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En el  cas  de  sol·licitar  més d’una instal·lació,  caldrà presentar  l’annex dos,  tantes vegades com 
instal·lacions es demanin.

La sol•licitud haurà d’anar acompanyada de la següent documentació, per la seva valoració:
1. Memòria esportiva del club de la temporada en curs.
2. Tipus d’activitat que es vol realitzar.
3. Cal adjuntar l’informe federatiu o del consell on constin els equips inscrits. Cal adjuntar també les

fitxes federatives.
4. Fitxes federatives i/o padró o fotocopia DNI on es pugui justificar que el jugador/a és del municipi.
5. Document justificatiu envers l’entitat esta inscrita al registre municipal.
6. Nombre d’anys que es destinen fons socials per famílies que necessiten ajudes i quantitat atorgada.

En el cas d’existir.
7. Document que  justifiqui  la  participació /  adhesió al projecte beques extraescolar  promocionat per

l’Ajuntament.
8. Pressupost de l'entitat aprovat per assemblea amb dotació pressupostària.

ASSEGURANÇA I OBLIGACIONS

   Tenim contractada una assegurança RC (cobreixi els riscs de danys tercers i de desperfectes a la  
instal·lació i annexos) i s’adjunta còpia de la pòlissa i justificant de pagament d’aquesta.
   Tenim contractada una assegurança d’accidents per aquells/es esportistes que no disposin de fitxa 
Federativa o del Consell Esportiu (cobreixi els accidents dels esportistes durant el desenvolupament 
de l’activitat esportiva) i s’adjunta còpia de la pòlissa i justificant de pagament d’aquesta.
   L’organitzador compleix amb les obligacions laborals i fiscals del personal treballador, alliberant 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, de qualsevol responsabilitat.
   L’organitzador certifica que el personal de l’entitat disposa de la titulació reglada legalment exigida 
segons les  funcions que desenvolupa,  alliberant  l’Ajuntament  de  Sant  Andreu de  Llavaneres,  de 
qualsevol responsabilitat.
   L’organitzador disposa dels Certificats de delictes sexuals i penals de tots/es els treballadors/es i  
voluntaris amb contacte amb menors d’edat,  actualitzats per l’any natural que es realitza aquesta 
sol·licitud d’espais.

 L’organitzador certifica que disposa del certificat digital, per realitzar tràmits telemàticament.
   L’organitzador garanteix i protegeix el dret de tota persona física a exercir un control efectiu sobre 
les seves dades personals. Totes les entitats que disposen de dades personals de persones físiques 
(treballadors/es, voluntariat, socis i sòcies, etc.) estan sotmesos a la llei 15/1999 de 13 de desembre,  
de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i han de vetllar pel seu compliment.

 L’organitzador garanteix la llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i  bon govern, que afecta entitats que rebin ajuts o subvencions per més de 100.000,00 € 
anuals i entitats que rebin ajuts o subvencions per més de 5.000,00 € anuals i que almenys el 40% 
dels seus ingressos anuals procedeixi de subvencions o ajuts públics.

Data:

  Signatura:  
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