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 PLANTILLA DE PROJECTE ENTITATS  
 

1.- ACTIVITAT 
 

Denominació  

Descripció (modalitat, objectius, caràcter 
de l'activitat...)  

 

Observacions  

 

2.- ORGANITZADOR 
 

Nom de l'entitat organitzadora/persona   

Nom del  responsable i càrrec  

Activitat/Servei  desenvolupat per l'entitat   

Caràcter de l'entitat   

Telèfon  

Correu electrònic  

Observacions  

 
3.- INSTAL·LACIÓ 

 
Nom de la instal·lació   

Localització  

Espai(s) utilitzats per l'activitat   

Equips i material utilitzat per la FDM  

Estat de conservació   

Equipament i material de l'entitat   
dipositat a la instal·lació 

 

Estat de conservació   

 

4.- PARTICIPANTS 
 

Categoria  

Nivell esportiu  

Places ofertades  

Grups/equips (total)  

 Masculí Femení 

Prebenjamí   

Benjamí   

Aleví   

Infantil   

Cadet   

Juvenil   

Sènior   

3a edat (+65 anys)   

Relació tècnic/participant  
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Nombre de participants menors   

Nombre de  participants de l'E.A.S. 
Atenció  Social Especial 

 

Nombre de participants discapacitats   

Nombre de   participants  d'edat avançada  

Nombre de dones participants  

 

5.- RECURSOS  TEMPORALS 
 

Horaris (dies i horaris)  

Durada de la sessió/activitat  

Càrrega horària setmanal  

Periodicitat  

 

6.- RECURSOS DE  PERSONAL  
 

Nom dels tècnics esportius     

Dades de contacte   

Qualificació de tècnics   

Funcions dels tècnics   

Anys d'experiència  en l'activitat   

Altres persones implicades  

 
7.- RECURSOS  ECONÒMICS 

 
Preu de l'activitat   

Bonificacions,  exempcions de preus  

Beques  

 
NOTA: En el projecte només es facilitarà la informació dels grups/equips que utilitzen la instal·lació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les dades facilitades per vostè seran tractades per la Fundació Esportiva Municipal de València (OA FDM), com a Responsable del Tractament, amb la finalitat de gestionar la seua sol·licitud d'un espai esportiu.  
La base legal de legitimació per al tractament de dades personals radica en l'exercici dels poders o poders públics conferits o, si escau, en la necessitat de complir una missió realitzada en interès públic.  Així mateix, el 
tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable a la FDM OA [Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 
règim jurídic del sector públic; Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; Estatuts de la Fundació Esportiva Municipal de l'Organisme Autònom; Regulació de les Instal·lacions Esportives de l'Ajuntament 
de València]. 
Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides, així com per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament 
de les dades.  S'aplicarà el que disposa la normativa d'arxius i documentació. 
Les dades no seran cedides a tercers, llevat que es comuniquin a entitats públiques o privades, a les quals sigui necessari o obligatori cedir-los per gestionar la seva sol·licitud, així com en els casos previstos, d'acord amb 
la Llei. 
Podrà exercir els seus drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si escau, Oposició. A aquests efectes, pot enviar el escrit a través de la Inscripció d'Entrada o per correu postal dirigit a Fundació Esportiva Municipal 
de València, Passeig de la Petxina, Num. 42, València (46008) o per correu electrònic: dpd@fdmvalencia.es. A això, haurà d'adjuntar fotocòpia del SEU DNI, Passaport, NIE o un altre document identificatiu equivalent. En 
cas d'actuar en nom d'un tercer, també s'haurà d'incloure una còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent, així com el document acreditatiu de la representació de l'interessat.   Així mateix, si considera vulnerat 
el seu dret a la protecció de dades de caràcter personal, podrà presentar una reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades dpd@fdmvalencia.es o davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades(www.aepd.es).    
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