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SOL·LICITUD D’ÚS DEL BOSC DE CAN DEU PER A LA REALITZACIÓ 

D’ACTIVITATS PUNTUALS DE CARÀCTER CULTURAL, SOCIAL I ESPORTIU 

 

CONDICIONS  

L’entitat organitzadora haurà de respectar les següents condicions d’ús establertes per la 

Fundació Especial Antiga Caixa Sabadell 1859 (en endavant “Fundació Sabadell 1859”) 

com a gestora de la finca:  

 

1. L’activitat que proposa l’entitat organitzadora ha de ser compatible amb la 

protecció i respecte dels valors naturals i culturals de la finca i de les 

instal·lacions existents. L’entitat organitzadora es responsabilitzarà del respecte 

a les  instal·lacions en el conjunt de la finca, així com dels danys econòmics i 

penals que es puguin derivar de la realització d’aquesta activitat.  

 

2. En el cas que l’activitat sigui considerada d’alt risc, Fundació Sabadell 1859 

podrà exigir a l’entitat organitzadora que contracti una assegurança per cobrir 

possibles danys o accidents. 

 

3. Per tal d’assegurar la presència institucional Fundació Sabadell 1859 com a 

institució col·laboradora de l’activitat, l’entitat organitzadora es compromet a: 

a) incloure el logotip de la Fundació i l’expressió “amb la col·laboració de 

Fundació Sabadell 1859” en l’edició de la propaganda escrita que es 

realitzi de l’activitat (cartells, tríptics, anuncis...) i al material gràfic o 

escrit que s’utilitzi en el decurs d’aquesta (fulls explicatius, itineraris...). 

b) a emprar pancartes de “Fundació Sabadell 1859” en els punts d’arribada 

o concentració dels visitants, i en l’indret on es concentri l’acte. 

c) a utilitzar aquell material de suport que tingui disponible la Fundació per 

al desenvolupament de l’activitat, com ara cintes de senyalització.    

d) mencionar l’indret de l’activitat sota la denominació “Espai Natura. 

Fundació Sabadell 1859” 

 

4. Els gestors de la finca controlaran, si s’escau, el compliment d’aquestes 

condicions, a més facilitar el material necessari per tal que l’organització pugui 

complir amb el compromís d’assegurar la presència institucional de Fundació 

Sabadell 1859, i també de coordinar la tasca de notificar a l’Ajuntament i les 

forces de seguretat la realització de l’acte. 

 

5. Quinze dies abans de la seva realització, l’entitat organitzadora haurà 

d’ingressar en un compte dels gestors de la finca la quantitat de 110,00 € en 

concepte de donació per al manteniment de les instal·lacions. L’import s’haurà 

d’ingressar al compte del BBVA IBAN: ES4101821693100201531133, que 

correspon a CIMAE, SCCL, entitat que gestiona la finca. 

 

6. Fundació Sabadell 1859 es reserva el dret d’anul·lar en l’últim moment la cessió 

de l’ús del Bosc de Can Deu si es detecta que l’entitat organitzadora incompleix 

de forma manifesta alguna d’aquestes condicions. 
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DADES DEL SOL·LICITANT 

 

Dades de l’entitat organitzadora: 

Nom de l’entitat: ___________________________________________________________ 

 

Objecte social (activitats): ____________________________________________________ 

 

Adreça (via, localitat i codi postal): ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

CIF: _____________________________________________________________________ 

 

Telèfon i fax: ______________________________________________________________ 

 

Adreça electrònica: _________________________________________________________ 

 

Dades del representant: 

Nom i cognoms: ___________________________________________________________ 

 

NIF: _____________________________________________________________________ 

 

Adreça (via, localitat i codi postal): ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Telèfon i fax: ______________________________________________________________ 

 

Adreça electrònica: _________________________________________________________ 

 

 

CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTIVITAT 

 

Descripció de l’activitat: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Data en que es realitzarà: ____________________________________________________ 

 

Horaris previstos: __________________________________________________________ 

 

Afluència de participants prevista: _____________________________________________ 

 

Espais i infrastructura de la finca que s’utilitzarà: _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(marqueu-ho també en el mapa adjunt) 
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ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT 

 

Personal responsable del control de l’activitat: 

 

1. Nom i cognoms: _________________________________________________________ 

    NIF: ___________________________________________________________________ 

    Telèfon: ________________________________________________________________ 

    Funció: _________________________________________________________________ 

 

2. Nom i cognoms: _________________________________________________________ 

    NIF: ___________________________________________________________________ 

    Telèfon: ________________________________________________________________ 

    Funció: _________________________________________________________________ 

 

3. Nom i cognoms: _________________________________________________________ 

    NIF: ___________________________________________________________________ 

    Telèfon: ________________________________________________________________ 

    Funció: _________________________________________________________________ 

 

4. Nom i cognoms: _________________________________________________________ 

    NIF: ___________________________________________________________________ 

    Telèfon: ________________________________________________________________ 

    Funció: _________________________________________________________________ 

 

Infrastructura necessària per al desenvolupament de l’activitat (muntatge de tarimes, 

senyalització...): ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Mesures de vigilància i prevenció d’accidents que s’adoptaran: ______________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Relació d’entitats col·laboradores: _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

El sotasignat es fa responsable que la informació continguda en la sol·licitud és certa i que 

s’accepten les condicions establertes per Fundació Sabadell 1859 per a la cessió de la finca 

de Can Deu. 

 

 

 

Lloc i data: ____________________________  Signatura del sol·licitant:  
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