SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ CELEBRACIÓ ESDEVENIMENT
ESPORTIU EN VIA PÚBLICA I/O INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS GDI-P7501-F1
SOL·LICITANT.
Entitat:

CIF:

Telèfon:

Mail:

Domicilie Entitat:
Persona Responsable Projecte:
DNI:

Càrrec:

Telèfon:

Mail:

CLASSIFICACIÓ DE L'ESDEVENIMENT QUE SOL·LICITA (marcar TOTES el que corresponga)
Cas A. Esdeveniment en VIA Pública.
Case B. Esdeveniment en
Instal·lació Esportiva Municipal.

B.1.
B.2.
B.3.
B.4.

Sol·licita BONIFICACIÓ 1 (només en II.DD.MM. de Gestió Directa).
Esdeveniment d'àmbit nacional o superior.
Esdeveniments/competicions/activitats esportives extraordinaris per als quals l'ús de la instal·lació no està previst
Altres eventos.

1

L'article 8.2 de l'Ordenança de preus públics de la FDM diu textualment: “Excepcionalment, mitjançant Resolució de la Presidència de la FDM podrà aplicar-se una bonificació de fins al 100% del
preu públic establit, quan l'activitat que es vaja a realitzar, siga o no esportiva, tinga caràcter benèfic, social o cultural, siga organitzada per fundacions, associacions declarades d'interés general o
entitats sense ànim de lucre i concórreguen raons d'interés públic en la seua celebració.
2

En el cas que l'esdeveniment no es relacione amb A, B1, B2 o B3 la sol·licitud es podrà tramitar directament en la instal·lació esportiva en la qual estiga interessat .

PROJECTE D'ACTIVITAT PER A LA QUAL SE SOL·LICITA
(Haurà d'acompanyar-se de la documentació indicada en la guia de presentació de la sol·licitut: PROJECTE)
Nom:
Esdeveniment:
Esport/Activitat:

Nivell Competició

Oficial
No Oficial

Fase competició

Classificatòria

Categoria absoluta
Altres categories

Internacional
Nacional
Autonòmica

Final
Data
finalització:

Data inici:
Descripció breu de l'esdeveniment:

Passeig Petxina 42

46008 Valencia – Tfn. 963548300 – Nº Fax 963944583 – www.deportevalencia.com – E-mail: informacion@fdmvalencia.es

Les dades per Vosté facilitats seran tractats per la Fundació Esportiva Municipal de València (OA FDM), en qualitat de Responsable de Tractament, amb la
finalitat de gestionar la seua sol·licitud d'espai esportiu. La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en l'exercici dels poders
públics o competències conferits o, en el seu cas, la necessitat de compliment d'una missió realitzada en interés públic. Així mateix, el tractament és necessari
per al compliment d'una obligació legal aplicable a l'OA FDM [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 l'Organisme
Autònom Fundació Esportiva Municipal; Reglament d'Instal·lacions Esportives de la Ciutat de València]. Les dades es conservaran durant el temps necessari
per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar, així com per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i
del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen
comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els
supòsits previstos, segons Llei. Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, pot
presentar l'escrit a través del Registre d'Entrada o mitjançant correu postal dirigit a Fundació Esportiva Municipal de València, Passeig de la Petxina, Num. 42,
València (46008) o mitjançant correu electrònic: dpd@fdmvalencia.es. A aquest, ha d'adjuntar fotocòpia de DNI, Passaport, NIE o un altre document
identificatiu equivalent. En cas d'actuar en representació d'un tercer, s'ha d'incloure també còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent, així com el
document acreditatiu de la representació de l'interessat. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà
interposar una reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades dpd@fdmvalencia.es o davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ CELEBRACIÓ ESDEVENIMENT
ESPORTIU EN VIA PÚBLICA I/O INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS GDI-P7501-F1
INSTAL·LACIÓ I ESPAIS QUE SOL·LICITA
(NOMÈS PER A INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Per a via pública adjuntar detall de
localització en document)

DIES

HORARI

REQUISITS DE L'ACTIVITAT (NOMÉS PER A CAS A: ESDEVENIMENTS VIA PÚBLICA)
(marcar els que corresponga. Haurà d'acompanyar-se de la documentació indicada en la guia de presentació de la sol·licitut i presentarla a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament de València -matèria “deportes”: Autorització de proves esportives en via pública)
La documentació marcada amb * és obligatòria per a tots els esdeveniments, encara que per a la sol·licitud només es requereix
obligatòriament la 1 i 2.

Documentació obligatòria a presentar amb lloa sol·licitud:
1) Memòria descriptiva de l'activitat*
2) Permís d'organització expedit per la federació esportiva corresponent *
Una altra documentació a presentar, en funció dels requisits de l'activitat i, sempre prèviament a la seua realització:
3) Assegurances*
4) Assistència mèdica*
5) Instal·lació de sanitaris portàtils*
6) Retirada d'instal·lacions i neteja de l'espai ocupat *
7) Utilització del pont mòbil del canal situat en Marina València
8) Declaració responsable d'estar al corrent en els pagaments a l'Ajuntament
9) Documentació tècnica prèvia*
10) Documentació sanitària (si es consumiran aliments en l'esdeveniment)
11) Documentació relativa a complir amb la normativa vigent relacionada a la prevenció del COVID*
12) Uns altres (especificar en la sol·licitud)
REQUISITS ACTIVITAT / MITJANS SOL·LICITATS (NOMÉS PER A CAS B: INSTAL·LACIONS ESPORTIVES)
(marcar els que corresponga. Haurà d'acompanyar-se de la documentació indicada en la guia de presentació de la sol·licitud i presentarla a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament de València -matèria “deportes”: Sol·licitud puntual d'activitats, competicions i
esdeveniments esportius en instal·lacions esportives municipals, excepte per al cas B4)

1) Muntatges
2) Reproducció d'obres musicals amb drets d'autor
3) Aforament superior a 1.000 persones en la instal·lació
4) Enregistrament d'imatges de vídeo.
5) Enregistrament d'imatges mitjançant drons o similars.
6) Serveis de restauració i venda de menjar i/o beguda.
7) Serveis de venda d'articles relacionats amb l'esdeveniment.
8) Serveis de climatització
9) Assistència tècnica per part del personal de la instal·lació .
10) Ús de piscines
11) Neteja d'instal·lacions.
12) Fiança Accés vehicles amb determinades característiques
13) Megafonia
14) Marcador.
15) Uns altres (especificar en la sol·licitud)
Valencia, ______________________________
FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANT

Nom:
Passeig Petxina 42

46008 Valencia – Tfn. 963548300 – Nº Fax 963944583 – www.deportevalencia.com – E-mail: informacion@fdmvalencia.es

Les dades per Vosté facilitats seran tractats per la Fundació Esportiva Municipal de València (OA FDM), en qualitat de Responsable de Tractament, amb la
finalitat de gestionar la seua sol·licitud d'espai esportiu. La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en l'exercici dels poders
públics o competències conferits o, en el seu cas, la necessitat de compliment d'una missió realitzada en interés públic. Així mateix, el tractament és necessari
per al compliment d'una obligació legal aplicable a l'OA FDM [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 l'Organisme
Autònom Fundació Esportiva Municipal; Reglament d'Instal·lacions Esportives de la Ciutat de València]. Les dades es conservaran durant el temps necessari
per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar, així com per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i
del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen
comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els
supòsits previstos, segons Llei. Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, pot
presentar l'escrit a través del Registre d'Entrada o mitjançant correu postal dirigit a Fundació Esportiva Municipal de València, Passeig de la Petxina, Num. 42,
València (46008) o mitjançant correu electrònic: dpd@fdmvalencia.es. A aquest, ha d'adjuntar fotocòpia de DNI, Passaport, NIE o un altre document
identificatiu equivalent. En cas d'actuar en representació d'un tercer, s'ha d'incloure també còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent, així com el
document acreditatiu de la representació de l'interessat. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà
interposar una reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades dpd@fdmvalencia.es o davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

