FORMULARI DE SOL·LICITUD D’UTILITZACIÓ

/

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS TEMPORADA
(CONVOCATÒRIA ESTRAORDINÀRIA POLILLEUGER CÈLIA ARTIGA)

Dades sol·licitant
Nom Entitat

NIF

Adreça
Núm. Registre

Població

CP

(Núm. registre Municipal d’entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Reus)

Web

Persona de contacte 1
Nom i Cognoms
Càrrec / Funció

DNI/NIF

Adreça de
notificació
Població

CP

Telèfons de
Contacte
E-mail notificacions
(1)
E-mail notificacions
(2)
Totes les sol·licituds hauran d’incloure necessàriament un mínim de dos (2) comptes de correu electrònic

operatives i que es consultin

sovint i (2) números de telèfon per rebre les corresponents notificacions.

Tipus de petició: Es pot presentar una sola instància general (formulari sol·licitud usos IME), adjuntant-hi la fitxa del mòdul que correspongui.
A) Ús regular d’instal·lacions (entrenament i competició)
(Per a entitats que participen en competicions escolars o federades)

SIGNATURA REPRESENTANT LEGAL DE L’ENTITAT I SEGELL

Reus,

de/d’

de 20

D’acord amb el 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 fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, el “RGPD”), les dades que ens proporciona a través d’aquest formulari seran tractades per part de Reus Esport i Lleure SA. (en endavant RELLSA),
amb NIF A43544626 domiciliada al Carrer Mallorca, núm. 1 - 43205 Reus, com a Responsable del Tractament. La finalitat d’aquest tractament es la de gestionar els serveis contractats i informar-lo
dels esdeveniments i serveis de RELLSA, la base legal del tractament és el consentiment de la persona sol·licitant i/o la normativa legal d’aplicació. Les dades personals proporcionades podran ser
cedides a empreses del grup amb la finalitat indicada. Aquestes dades es conservaran durant el temps estrictament necessari fins que s’assoleixi la finalitat per a la qual van ser demanades, i sempre
que es mantingui la causa que va legitimar el tractament d’aquestes dades personals.
Per exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició del tractament de les seves dades, inclús per portar a terme una reclamació en cas que consideri que
RELLSA està tractant de forma inapropiada les seves dades personals, pot enviar -en els termes del RGPD i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de
Garantia dels Drets Digitals (en endavant, la “LOPDGDD”)- una comunicació per escrit al domicili de RELLSA. o a l’adreça de correu electrònic dpd.rellsa@reus.cat; en tot cas, adjuntant una
fotocòpia del seu DNI, NIE o qualsevol altre document d’identificació equivalent.

Reus Esport i Lleure, S.A. Oficina d’Atenció a l’Usuari. C. Mallorca, 1 43205 Reus.

Molt important: La presentació d’aquesta petició no pressuposa la concessió de l’horari, de
les dates i/o de l’espai sol·licitat.

1

Per fer la sol·licitud cal que complimenteu el formulari i el presenteu al Registre de l’Oficina Atenció a l’Usuari de Reus Esport i
Lleure SA, C/ Mallorca, 1 43205 Reus.

NOTA IMPORTANT
L’ús de les instal·lacions esportives està subjecte a pagament, d’acord a les tarifes aprovades pel Consell
d’Administració de RELLSA, sense perjudici de la possibilitat d’optar a qualsevol de les modalitats de subvenció que
pugui establir l’Ajuntament de Reus.
Amb la comunicació de concessió s’informarà de l’import a pagar i de les condicions, així com els períodes de
facturació i terminis de pagament. Per poder demanar l’ús de qualsevol instal·lació, caldrà estar al corrent de
pagament de les obligacions contretes amb RELLSA fins a la data.

declaració responsable
La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori a una declaració responsable o a una
comunicació, o la no-presentació davant l'Administració competent de la declaració responsable, la documentació que, si s'escau, sigui requerida
per acreditar el compliment del que s'ha declarat, o la comunicació, determina la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat
afectada des del moment en què es tingui constància d'aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que
pertoquin

Declaració conforme la nostra entitat es troba al corrent de les nostres obligacions Tributàries, davant la Seguretat Social i
davant la Hisenda municipal.
Declaració responsable de no ser deutor amb Reus Esport i Lleure SA
Declaració responsable de que l’entitat complirà i farà complir les obligacions implícites en l’activitat, especialment, les
derivades de la contractació laboral, de prevenció de la violència, de la regulació per la prevenció dels delictes sexuals i
qualsevol altra que sigui aplicable.
Declaració responsable que l’entitat coneix, complirà i farà complir les normes d’ús de les instal·lacions esportives municipals
i de les normes i obligacions derivades de la notificació de les variacions, cancel·lació o qualsevol altra derivada de l’ús de les
instal·lacions.
Declaració responsable de què tots els usuaris de l’entitat disposen de la corresponent llicència esportiva tramitada davant
una federació esportiva, el Consell Esportiu del Baix Camp o una assegurança esportiva que cobreixi els mínims establerts pel
RD 849/1993, de 4 de juny.
Declaració responsable que l’entitat disposa i està al corrent de pagament d'una d’assegurança de responsabilitat civil de
l’entitat que cobreixi la responsabilitat civil com a organitzador amb un import de 150.000.-€ per víctima individual i de
600.000.-€ per sinistre, d’acord al que estableix el RD 58/2010 en la seva disposició addicional segona.
Declaració responsable de que l’entitat compleix amb les seves obligacions estatutàries, especialment les de renovació de
càrrecs, participació, transparència i de compliment de la llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
Declaració responsable de que l’entitat compleix amb tota la normativa i protocols derivats de la pandèmia de la COVID-19
SIGNATURA REPRESENTANT LEGAL DE L’ENTITAT I SEGELL

En/na

Reus,

com a

2

de/d’

de 20

Documentació que cal adjuntar per tal d’avaluar les sol·licituds
Cal descriure tots els punts estipulats a cada mòdul de forma ordenada i clara
Mòdul A: Ús regular d’instal·lacions (entrenament i competició)
Projecte de l’entitat que com a mínim haurà de comptar amb els següents apartats i continguts:
 Arrelament social de l’entitat (antiguitat, vinculació a un barri o zona de la ciutat, ....).
 Estructura organitzativa. (nombre d’equips, planificació entrenaments, organització d’espais, organigrama tècnic, formació)
 Projecte esportiu que inclourà: (Descripció d’objectius per fases, metodologia de treball, recursos,...)
◦
◦
◦
◦

Activitats desenvolupades en fase d’iniciació (de 5 a 10 anys)
Activitats desenvolupades en fase de formació (de 11 a 14 anys)
Activitats desenvolupades en fase de tecnificació (de 15 a 18 anys)
Equip tècnic: amb relació nominal, funció, titulació i tipus de contracte/relació amb l’entitat

 Projecte social. (Objectius socials, metodologia de treball, capacitació, recursos,...)
 Certificat de la Federació Esportiva o del Consell Esportiu com a inscrit en competició oficial.
 Emplenar el formulari especific Mòdul A.
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