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Ass: Requeriment documentació per a complir requisits portar a terme l’activitat de 
casal d’estiu 2020

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Atès que en data 26 de juny de 2020 es va aprovar la resolució núm. 2020/815 que 
autoritzava la cessió dels espais i dates següents per part de l’entitat ASSOCIACIÓ 
A PARTS IGUALS, quedant condicionades a que compleixin amb tot l’estipulat en 
aquesta resolució i tota la normativa que els vincula com a entitat organitzadora i 
promotor. 

Nucli Equipament Espais Període Horari Observacions
CASAL DE 
LA ROCA 
DEL VALLÈS

Escola Pilar 
Mestres

 Minis 1
 Minis 2
 Aventura

Escola Mogent
(Apis)

Pati 
Pati infantil 
Lavabos
Sala de 
Psicomotricitat
Menjador

Patis
Sala Polivalent
Menjador

Del 
29/6/20 
al 
31/07/20 
i del 
31/08/20 
al 
10/09/20

Del 
29/6/20 
al 
31/07/20

De 8 a 
18h

En cas de pluja 
sol·liciten 
l’ocupació del 
CEM

Conveni amb 
Escola Mogent

CASAL DE 
LA 
TORRETA

Escola La Torreta Patis
Lavabos
Gimnàs
Menjador

Del 
29/6/20 
al 
31/07/20

De 8 a 
18h

CASAL DE 
SANTA 
AGNÈS DE 
MALANYAN
ES

Escola de Santa 
Agnès de 
Malanyanes

Patis
Lavabos
Sala de 
Psicomotricitat
Menjador

Del 
29/6/20 
al 
31/07/20

De 8 a 
18h

Atès que en el punt QUART de la resolució es requeria a l’entitat ASSOCIACIÓ A 
PARTS IGUAL que havia de presentar la documentació següent el més aviat 
possible o, com a tard, dins dels 3 primers dies naturals de l’inici de l’activitat, tot i 
que els terminis atorgats per al lliurament d’aquesta documentació a l’Ajuntament 
no eximeix a l’entitat ASSOCIACIÓ A PARTS IGUALS el seu compliment des del 
primer dia de l’activitat de casal d’estiu.
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- Adjuntar els annexos que posa en el projecte Casal d’Estiu 2020: Documents 
mesures Còvid-19 i Preguntes freqüents.

- Certificat conforme es garantiran els drets de protecció d’imatge dels infants 
segons la LO 3/2018, de 5 desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals, atès que el certificat presentat fa referència a una llei derogada.

- Còpia de les pòlisses i rebuts de les assegurances d’accidents personals i pòlissa 
de l’assegurança de responsabilitat civil i rebut, amb les cobertures i especificitats 
que marca el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació i el lleure 
en les quals participin menors de 18 anys.

- Relació dels responsables de Prevenció i Higiene de cadascun dels casals 
conforme disposen del certificat expedit per la Direcció General de Joventut.

- Informar que disposen de totes les declaracions responsables de les famílies de 
l’infant que participa a l’activitat en relació amb la situació de pandèmia generada 
per la Covid-19.

Atès que en data 29 de juny de 2020 i NRE 5444, l’entitat ASSOCIACIÓ A PARTS 
IGUALS va presentar la documentació següent:
- Document annex de “Preguntes freqüents”
- Pòlissa d’accidents
- Mesures Còvid-19
- Rebut pòlissa d’RC
- Certificat responsables de Seguretat i Higiene i conforme disposen de la 

declaració responsable de les famílies
- Pòlissa d’RC

Atès que sobre la citada documentació, la tècnica d’educació informa el següent:

“Sobre l’annex “Preguntes freqüents”
En aquest document s’informa que no es farà activitat de piscina, però en la 
sol·licitud s’informa que si que es farà ús de la piscina municipal, per la qual cosa 
caldrà modificar aquest document i/o el Projecte Casal 2020, així com indicar les 
mesures de prevenció Còvid-19 per a la realització d’aquesta activitat així com la 
resta de normativa de referència.

Sobre l’assegurança d’accidents
L’entitat presenta la pòlissa d’accidents segons marca el Decret 267/2016 de 5 de 
juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 
anys, tanmateix aquesta pòlissa no inclou les possibles pernoctacions que alguns 
grups del casal puguin fer, per la qual cosa caldrà que es tramiti la pòlissa 
corresponent per a la cobertura de les pernoctacions, si és el cas.
També cal dir que la pòlissa cobreix un total de 300 assegurats, i per tant, tenint en 
compte que caldrà actualitzar setmanalment en funció del total d’assistents als 
diferents casals.
Cal que l’entitat ASSOCIACIÓ A PARTS IGUALS informi al respecte.

Sobre l’assegurança de responsabilitat civil (RC)
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L’entitat presenta la pòlissa d’accidents contractada, tanmateix no sembla que 
reuneixi les cobertures que marca el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats 
d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys que a continuació 
es transcriuen de forma literal:
“Article 5 Assegurances 
5.1 L'entitat organitzadora o l'entitat promotora de l'activitat ha de contractar, per a 
totes les persones participants, una assegurança d'accidents personals amb les 
cobertures següents: per despeses d'assistència sanitària, un mínim de 6.000 
euros; per defunció, un mínim de 5.000 euros, i per invalidesa permanent, un mínim 
de 6.500 euros. En el supòsit de defunció d'una persona menor de 14 anys, 
l'assegurança s'ha de destinar a cobrir les despeses de sepeli. 5.2 L'entitat 
organitzadora o l'entitat promotora ha de contractar una assegurança de 
responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats del desenvolupament de 
l'activitat amb uns límits mínims d'indemnització de 300.000 euros per víctima 
i 1.200.000 euros per sinistre. 5.3 En cas que l'entitat organitzadora o promotora 
de l'activitat estigués federada o formés part d'un moviment o associació, poden ser 
aquestes federacions, moviments o associacions els que formalitzin els contractes 
d'assegurances que preveuen els apartats 5.1 i 5.2. 5.4 En el cas dels casals 
esportius, de les estades esportives o campus esportius i de les rutes esportives, 
les obligacions en assegurances són les que preveuen el Decret 56/2003, de 20 de 
febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural, i el 
Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.”

Relació responsables de prevenció i higiene de cada casal
L’entitat ens ha presentat un escrit amb la relació dels responsables de prevenció i 
higiene de cada casal, però falta indicar si han realitzat la formació impartida per la 
Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i disposen del 
corresponent certificat acreditatiu.”

Vist l’informe de la tècnica d’educació de data 1 de juliol de 2020.

Es per tot això que, 

RESOLC :

PRIMER.- Aprovar requerir a l’entitat ASSOCIACIÓ A PARTS IGUALS que presenti 
en el termini màxim de 3 dies la documentació següent tot i que els terminis 
atorgats per al lliurament d’aquesta documentació a l’Ajuntament no eximeix a 
l’entitat ASSOCIACIÓ A PARTS IGUALS el seu compliment des del primer dia de 
l’activitat de casal d’estiu.

• Projecte Casal Estiu 2020 i documents annexos amb la inclusió de l’activitat 
piscina dins el calendari i les mesures de prevenció previstes per a realitzar 
l’activitat.
• Pòlissa d’accidents i RC per a les pernoctacions, si escau, o aclariments al 
respecte.
• Pòlissa de Responsabilitat Civil (RC) segons marca el Decret 267/2016, de 5 
de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 
18 anys
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• Declaració conforme els responsables de prevenció i higiene del casal han 
realitzat la formació impartida per la Direcció General de Joventut de la Generalitat 
de Catalunya i disposen del corresponent certificat acreditatiu.

SEGON.- Trametre aquest acord a l’interessat i a la regidoria d’Educació.
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