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ANNEX 2 CESSIÓ D’ÚS D’INSTALACIONS DELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS DE TITULARITAT MUNICIPAL
CASALS

Hivern
Primavera
Estiu

DADES GENERALS
ENTITAT

CIF

RESPONSABLE ENTITAT

president/a entitat o responsable entitat amb poders notarials

TELÈFON CONTACTE

NIF / NIE / PAS
E-MAIL CONTACTE

Confirmo que l’entitat està inscrita al registre d’entitats de la ciutat

DEMANDA D’ÚS
CENTRE EDUCATIU

ACTIVITAT

CALENDARI DATA D’INICI I FINALITZACIÓ
DIES DE L’ACTIVITAT I HORARI ( de dll a dc, dm i div,..)
ESPAIS A UTILITZAR (concretar tots els espais que es vol utilitzar)

PERSONA RESPONSABLE ACTIVITAT/ CLAUS DEL CENTRE
NIF / NIE / PAS RESPONSABLE ACTIVITAT

Activitats

SI

Categories
esportives o
edats

SERVEI DE MENJADOR

OBSERVACIONS

TELÈFON DE CONTACTE

Sexe

Nº
participants

Dies i hores de l’activitat (entre
setmana: DL a DV)

Dies i hores de l’activitat
(Caps de setmana)

Indicar si el Casal oferirà servei de menjador ( Mirar documentació a presentar al Negociat de Seguretat Alimentària)
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Documentació a lliurar amb la petició
Entitats
Poders notarials de representació entitat, si presenta i signa la sol·licitud una persona que no sigui el/la president/a de l'entitat.
DNI, targeta de residència o passaport de la persona encarregada de l'activitat.
Pòlissa o certificat de l’asseguradora de responsabilitat civil on consti que està inclosa en les cobertures de l’assegurança l’activitat, l’horari i l’escola on
es pretén desenvolupar i el període de temps sol·licitat per unes sumes assegurades mínimes de:
 En el cas dels casals esportius per unes sumes assegurades mínimes de 150.000€ per víctima individual i d’1.200.000€ per sinistre.


En el cas de camp de treball i casal de vacances per unes sumes assegurades mínimes de 300.000 euros per víctima
individual i 1.200.000 euros per sinistre.

Rebut de l’assegurança de responsabilitat civil vigent. La pòlissa haurà de ser vigent tot el termini que duri l’activitat autoritzada. (Des d’educació
demanem l’actualització del rebut segons la període de vigència: trimestralment, anualment...)
Programa detallat de l’activitat amb indicació dels objectius.

Documentació respecte a les mesures COVID
Pla d’acció acreditatiu del compliment de totes les mesures aplicables relacionades amb la COVID-19 i exigides al moment de presentació de la sol·licitud de
la corresponent autorització municipal. Cal redactar un document a on quedi indicat com es faran les entrades i sortides, desinfecció i neteja d'espais,
organització grups segons protocol, etc.. Ha d'estar signat per la/el representant legal de l'entitat que presenta la sol·licitud i segellat. En el cas de casals,
campus esportiu o centres oberts caldrà afegir-lo al programa detallat de l'activitat.
Declaració responsable mesures COVID-19, signada per la/el representant legal de l'entitat que presenta la sol·licitud, a on es realitzarà el
nomenament de la persona “responsable de seguretat i higiene.
Documentació acreditativa de la formació de la persona “responsable de seguretat i higiene” destinada a aprofundir en les mesures de protecció i
detecció de símptomes relacionats amb la COVID-19 i designada en la declaració responsable.

Casals que ofereixen servei de menjador
Les entitats que ofereixin servei de menjador hauran de presentar, a través de la seu electrònica, la Declaració Responsable Sanitària de Casals adjuntant una
memòria sanitària amb la descripció de les mesures adoptades en relació a la seguretat alimentària i a la prevenció de la COVID 19 al Negociat de Seguretat
Alimentaria, mínim 15 dies abans de l’inici del Casal. (Aneu al tràmit relacionat "Declaració responsable sanitària del servei de menjador dels Casals infantils", per
presentar aquesta documentació del servei de menjador

La sol·licitud de cessió d'ús de centre educatiu i la documentació, ha d’estar lliurada com a mínim 30 dies hàbils abans de l’inici de l’activitat, i és condició
indispensable per autoritzar la cessió d’ús.
El registre de la petició i documentació s’ha de realitzar telemàticament i l’ha de realitzar el/la president/a de l’entitat o persona que representa a
l’entitat autoritzada amb poders notarials.

