CASAL DE LLEURE ESPORTIU (NOMÉS MATINS DE 9 A 13 H)

2020

Lloc de realització: Pavelló Poliesportiu Municipal / Edats: Infants nascuts els anys 2006 a 2013.
Activitats: Activitats de lleure i esportives, adaptades a les recomanacions sanitàries decretades
a partir de la pandèmia del COVID 19.
Horari: de 9 h a 13 h, amb possibilitat de servei de menjador.

CASAL INFANTIL (NOMÉS MATINS DE 9 A 13 H)
Lloc: Escola Monserrat Vayreda / Edats: Infants nascuts els anys 2008 a 2016.
Activitats: Jocs , tallers i activitats recreatives i de lleure, adaptades a les recomanacions
sanitàries decretades a partir de la pandèmia del COVID 19.
Horari: de 9 h a 13 h, amb possibilitat de servei de menjador.

TARDESTIU (NOMÉS TARDES DE 16 A 19 H)
Lloc: Escola Monserrat Vayreda / Edats: Infants nascuts els anys 2006 a 2016.
Activitats: Jocs , tallers i activitats recreatives i de lleure, adaptades a les recomanacions
sanitàries decretades a partir de la pandèmia del COVID 19.
Horari: de 16 h a 19 h, amb possibilitat de servei de menjador.

SERVEI D’ACOLLIDA (NOMÉS MATINS DE 8 A 9 H)

Ajuntament de Roses
Esports i Joventut

Lloc de realització: El mateix de l’activitat / Horari: de 8 h a 9 h

Lloc de realització: Escola Monserrat Vayreda / Horari: de 13 h a 15 h
QUOTES CASALS

Matrícula, per mes o quinzena, per aplicar a totes les activitats:

25,00 €
MES

QUINZENA

65,00 €
65,00 €
65,00 €

40,00 €
40,00 €
40,00 €

Combinat 1: Casal de lleure Esportiu + Tardestiu (Matí + tarda) 125,00 €
125,00 €
Combinat 2: Casal Infantil + Tardestiu (Matí + tarda)
Servei d’acollida (Només matins de 8 a 9h)
24,00 €
115,00 €
Servei de menjador
Servei de menjador per dia (eventual): 6,00 €

65,00 €
65,00 €
15,00 €
60,00 €

Casal de lleure Esportiu (Només matins)
Casal Infantil (Només matins)
Casal Tardestiu (Només tardes)

PLACES DISPONIBLES

LES QUINZENES CORRESPONDRAN A

Casal Lleure Esportiu: 200 juliol | 200 agost
Casal infantil:
150 juliol | 150 agost
Tardestiu:
80 juliol | 70 agost

Juliol 1a quinzena:
Juliol 2a quinzena:
Agost 1a quinzena:
Agost 2a quinzena:

De l’1 al 15
Del 16 al 31
Del 3 al 14
Del 17 al 28

* Les places ofertades s’han hagut de reduir en adaptació a les recomanacions sanitàries decretades a partir de la pandèmia del COVID-19

Ajuntament de Roses. Comunicació i Premsa 2020

SERVEI DE MENJADOR (DE 13 A 15 H)

MÉS INFORMACIÓ
Ajuntament de Roses.
Departament d’Esports i Joventut
Plaça de Catalunya, 8. 2a planta
17480 Roses
Tel. 972
24 00 (ext. 554)
MÉS25
INFORMACIÓ
administracioesports@roses.cat
www.roses.cat
Àrea d’Esports i Joventut (Edifici Can
Web inscripcions: inscripcions.roses.cat

Amb el suport de:

› CASAL DE LLEURE ESPORTIU
› CASAL INFANTIL
› TARDESTIU
› COMBINATS
Ajuntament de Roses
www.roses.cat

INSCRIPCIONS ALS CASALS MUNICIPALS D’ESTIU

3.

Totes les preinscripcions i inscripcions es faran per internet, les 24 h, a l'adreça web:
inscripcions.roses.cat
1. PRE INSCRIPCIÓ / RESERVA DE PLAÇA

3. PAGAMENT DE LES PREINSCRIPCIONS I INSCRIPCIONS

Es farà la preinscripció als casals de juliol i agost i el pagament de la/les matrícules.

Termini de pagament:
El termini de pagament de les matrícules de preinscripcions tant per al mes de juliol com per
al mes d’agost finalitza el dia 10 de juny de 2020.
El termini de pagament de les quotes per als casals del mes de juliol serà el dia 25 de juny.
El termini de pagament de les quotes per als casals del mes d’agost serà el dia 23 de juliol.
Així mateix, si s’han portat a terme les inscripcions i, per no haver-se arribat a la fase 3
del desconfinament, s’ha d’anul·lar l’activitat, els imports abonats es retornaran d’ofici.

1.1 Empadronats a Roses
S’obrirà una primera fase de preinscripció per a tots aquells infants EMPADRONATS a
Roses que es vulguin inscriure als casals municipals.
Dates de les preinscripcions: a partir de les 9 h del dia 3 de juny i fins el 5 de juny de 2020.
Places limitades: Finalitzat el període de preinscripció, en aquelles activitats on la demanda
superi l’oferta de places disponibles, se seguirà el criteri següent:
- Si els preinscrits empadronats a Roses superen el nombre de places disponibles, es prioritzarà la inscripció d’aquells infants, els pares o tutors dels quals hagin de treballar els 2
i no en puguin tenir cura durant l’horari del casal. Aquesta circumstància s’acreditarà amb
un certificat de convivència i una còpia dels contractes d’ambdós.
- Un cop comprovat aquest aspecte, si hi ha places vacants, es realitzarà un sorteig públic
entre els mateixos empadronats. Qui no obtingui plaça es posarà en llista d’espera.
1.2 Resta d’infants
En el cas que després de la fase prèvia restin places vacants, s’obrirà una segona fase de
preinscripció per a tota la resta d’infants que es vulguin inscriure als casals municipals.
Dates de les preinscripcions: a partir de les 9 h del dia 15 de juny i fins el 16 de juny de 2020.
- Si els preinscrits en aquesta fase superen el nombre de places disponibles, es realitzarà
un sorteig públic entre els preinscrits.
Important: En aquelles activitats en què s’hagi de realitzar sorteig, als preinscrits que quedin
fora (sense plaça definitiva) se’ls retornarà l’import de la matrícula al número de compte
que hagin facilitat prèviament en la fase de preinscripció. En cas de renúncia de l’interessat,
però, no es procedirà a la devolució de l’import pagat en concepte de matrícula.
2. INSCRIPCIÓ DEFINITIVA
Els que hagin obtingut plaça definitiva procediran a fer la inscripció als casals de juliol i
agost i el pagament de les quotes d’activitat, de menjador i del servei d’acollida.
Dates inscripció definitiva
Del 17 al 19 de juny de 2020.
Lloc
Per internet, les 24 h (a partir de les 9 h del 17 de juny)
a l'adreça web: inscripcions.roses.cat

Procediments de pagament:
- En línia, en el moment de fer la preinscripció i la inscripció.
- Per mitjà del codi de barres a www.roses.cat (Tràmits / pagament d’impostos on-line).
- Per “Línia Oberta” de la Caixa.
- Des de qualsevol caixer automàtic de la Caixa (ServiCaixa).
Molt important:
Si no es fa el pagament en el termini corresponent, es perdrà la plaça.
Documentació que cal adjuntar:
1. Si el nen/a s’inscriu per primera vegada, s’haurà d’adjuntar, durant el període de preinscripció, una fotocòpia de la targeta sanitària.
2. Documentació indispensable per formalitzar la inscripció:
En aplicació de les recomanacions sanitàries (COVID-19) per fer efectiva la inscripció,
els interessats hauran de presentar:
• Declaració responsable que acrediti l’estat de salut del participant i la no existència
de patologies prèvies (model de la Direcció General de Joventut).
• Fotocòpia acreditativa del carnet de vacunes conforme s’està al dia de les vacunes
pròpies de l’edat del participant (o declaració responsable).
Molt important:
Si no es presenten aquests documents, s’invalidarà la inscripció i es perdrà la plaça.

4. BONIFICACIONS
1. Bonificació del 20% en les quotes del servei d’activitats
1. Quan els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors al valor de l’indicador de renda
de suficiència de Catalunya (IRSC) que s’estableixi per a cada any multiplicat pel nombre de membres de la unitat familiar.

4. BONIFICACIONS (continuació)
2. Per als fills de famílies nombroses.
3. Per als membres de famílies monoparentals.
4. Per als fills i/o filles de persones vídues.
5. Per als nens/es que participen en el programa d’acollida de nens saharauís.
2. Bonificació del 50% o 100% en les quotes del servei d’activitats
Gaudiran d’una bonificació del 50% de les quotes del servei d’activitats les persones que
el departament de Benestar Social i Família estigui realitzant una intervenció familiar.
Aquesta bonificació podrà arribar al 100% quan els serveis socials ho justifiquin en base
a la situació de risc i urgent necessitat dels menors.
3. Persones amb dret a bonificació
La sol·licitud de bonificació s’haurà de fer per internet, en el moment de fer la preinscripció,
marcant en cada cas, la casella que correspongui.
En els casos de bonificació per ingressos de la unitat familiar inferiors al valor del Indicador
de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), caldrà omplir l’imprès específic per aquest
tipus de bonificació, i entregar-lo degudament signat per tots els membres de la unitat familiar al registre d’entrada de l’Ajuntament de Roses (SAC).
El termini màxim per a la presentació de sol·licituds de bonificacions coincidirà amb el de
la formalització de la preinscripció (del 3 al 5 de juny de 2020 per als nens empadronats
a Roses) i (del 15 al 16 de juny de 2020 per a la resta d’infants).
Les sol·licituds de bonificació que es presentin fora d’aquest termini o que no aportin la
documentació necessària, no seran ateses.
4. La quota de servei de menjador i la del servei d’acollida NO s'inclou a les bonificacions.
5. No es podrà gaudir de més d'una bonificació simultàniament.
6. Per a poder gaudir de qualsevol de les bonificacions previstes cal que la unitat
familiar no tingui deute pendent amb l'Ajuntament.

4 | BONIFICACIONS

1- Bonificació del 20 % en les quotes del servei d’activitats:
1. Quan els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors al valor de l’indicador de
renda de suficiència de Catalunya (IRSC) que s’estableixi per a cada any multiplicat
pel nombre de membres de la unitat familiar.
2. Per als fills de famílies nombroses.
3. Per als membres de famílies monoparentals.
4. Per als fills i/o filles de persones vídues.
5. Per als nens/es que participen al programa d’acollida de nens saharauís.
2- Bonificació del 50 % o 100% en les quotes del servei d’activitats:
Gaudiran d’una bonificació del 50% de les quotes del servei d’activitats les persones
que el departament de Benestar Social i Família estigui realitzant una intervenció familiar. Aquesta bonificació podrà arribar al 100% quan els serveis socials ho justifiquin en base a la situació de risc i urgent necessitat dels menors.

ESTIU JOVE
DE ROSES AL CAR
JULIOL i AGOST 2020
PREINSCRIPCIONS
EMPADRONATS: DEL 3 al 5 de juny

PER INTERNET A LA WEB: inscripcions.roses.cat

3- Persones amb dret a bonificació:
La SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ s’haurà de fer per internet, en el moment de fer la
preinscripció, marcant en cada cas, la casella que correspongui.
En els casos de bonificació per ingressos de la unitat familiar inferiors al valor de
l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), caldrà omplir l’imprès específic per a aquest tipus de bonificació, i entregar-lo degudament signat per tots els
membres de la unitat familiar al registre d’entrada de l’Ajuntament de Roses (SAC).
El termini màxim per a la presentació de sol·licituds de bonificació coincidirà amb el
de la formalització de la preinscripció (del 3 al 5 de juny de 2020) per als joves empadronats a Roses i del (15 al 16 de juny de 2020) per a la resta de joves.
Les sol·licituds de bonificació que es presentin fora d’aquest termini o que no aportin
la documentació necessària, no seran ateses.
4- No es podrà gaudir de més d'una bonificació simultàniament.
5- Per poder gaudir de qualsevol de les bonificacions previstes cal que en la unitat
familiar no hi hagi deute pendent amb l'Ajuntament.
MÉS INFORMACIÓ
Ajuntament de Roses.
Departament d’Esports i Joventut
Plaça de Catalunya, 8. 2a planta. Roses
Telèfon: 972 25 24 00 (ext. 554)
Correu electrònic: administracioesports@roses.cat

Amb el suport de:

Ajuntament de Roses
www.roses.cat

ESTIU JOVE – JULIOL i AGOST 2020
Lloc on es durà a terme l’activitat: CAR (Centre d'Activitats Roses)
Edats: Joves nascuts entre els anys 2004 i 2007 (ambdós inclosos)
Activitats: Jocs , tallers, esports i activitats recreatives i de lleure adaptades a les recomanacions sanitàries decretades a partir de la pandèmia del COVID 19
Horaris: De dilluns a divendres de 9 h a 13 h, un dia a la setmana de 9 h a 19 h i
una sortida mensual.
Places*: 30 places al juliol i 30 a l’agost
Quotes: Matrícula: 25 2 | Serveis d’activitats per mes: 125 2
* Les places oferides enguany, s’han hagut de reduir, en adaptació a les recomanacions sanitàries
decretades a partir de la pandèmia del COVID 19.

1 | PREINSCRIPCIÓ / RESERVA DE PLAÇA

Totes les preinscripcions i inscripcions es faran per internet, les 24 h, a l’adreça web:
inscripcions.roses.cat
Empadronats a Roses
S’obrirà una primera fase de preinscripció per a tots aquells/es joves empadronats/des
a Roses que vulguin inscriure a l’Estiu Jove.
Dates: A partir de les 9 h del 3 de juny i fins el 5 de juny de 2020.
Places limitades: Finalitzat el període de preinscripció, en aquelles activitats on la
demanda superi l’oferta de places disponibles, es seguirà el criteri següent:
- Si els preinscrits empadronats a Roses superen el nombre de places disponibles, es
prioritzarà la inscripció d’aquells joves, els pares o tutors dels quals hagin de treballar
els dos i no puguin tenir cura durant l’horari de l’Estiu Jove. Aquesta circumstància
s’acreditarà amb un certificat de convivència i una còpia dels contractes d’ambdós.
- Un cop comprovat aquest aspecte, si hi ha places vacants, es realitzarà un sorteig
públic entre els mateixos empadronats. Qui no obtingui plaça es posarà en llista
d’espera.
Resta de joves
En el cas que després de la fase prèvia restin places vacants, s’obrirà una segona fase
de preinscripció per a la resta de joves que es vulguin inscriure a l’Estiu Jove.
Dates: A partir de les 9 h del dia 15 de juny i fins el 16 de juny de 2020.
Si els preinscrits en aquesta fase superen el nombre de places disponibles, es realitzarà un sorteig públic entre els preinscrits.
Important
En aquelles activitats en què s’hagi de realitzar sorteig, els preinscrits que quedin fora
(sense plaça definitiva) se’ls retornarà l’import de la matrícula al número de compte
que hagin facilitat prèviament en la fase de preinscripció. En cas de renúncia de l’interessat, però, no es procedirà a la devolució de l’import pagat en concepte de matrícula.

2 | INSCRIPCIÓ DEFINITIVA DEL 17 AL 19 DE JUNY

Els que hagin obtingut plaça definitiva procediran a fer la inscripció de l’Estiu Jove de
juliol i agost i el pagament de les quotes.
Lloc: Per internet, les 24 h, a partir de les 9 h del 17 de juny i fins el 19 de juny, a
l'adreça web: inscripcions.roses.cat
3 | PAGAMENT DE LES PREINSCRIPCIONS I INSCRIPCIONS

Termini de pagament
- El termini de pagament de les matrícules de preinscripcions tant per al mes de
juliol com per al mes d’agost finalitza el dia 10 de juny de 2020.
- El termini de pagament de les quotes per l’Estiu Jove del mes de juliol serà el 25
de juny.
- El termini de pagament de les quotes per l’Estiu Jove del mes d’agost serà el 23
de juliol.
Així mateix, si s’han portat a terme les inscripcions i, per no haver arribat a la fase 3 del
desconfinament, s’ha d’anul·lar l’activitat, els imports abonats es retornaran d’ofici.
Procediment
En línia, en el moment de fer la preinscripció i la inscripció o per mitjà del codi de
barres a www.roses.cat (Tràmits/pagament d'impostos en línia). També per “Línia
Oberta” de la Caixa o des de qualsevol caixer automàtic de la Caixa (ServiCaixa).
Molt important
Si no es fa el pagament en el termini corresponent es perdrà la plaça.
Documentació que cal adjuntar
1. Si els joves s’inscriuen per primera vegada s’haurà d’adjuntar, durant el període de
preinscripció, una fotocòpia de la targeta sanitària.
2. Documentació indispensable per formalitzar la inscripció:
En aplicació de les recomanacions sanitàries (COVID-19) per fer efectiva la
inscripció, els interessats hauran de presentar:
• Declaració responsable que acrediti l’estat de salut del participant i la no
existència de patologies prèvies (model de la Direcció General de Joventut)
• Fotocòpia acreditativa del carnet de vacunes conforme s’està al dia de les
vacunes pròpies de l’edat del participant (o declaració responsable).
Molt important
Si no es presenten aquests documents, s’invalidarà la inscripció i es perdrà la plaça.

6. BONIFICACIONS
6.1 Bonificació del 20 % en les quotes del servei d’activitats:
- Quan els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors al valor del indicador de renda de
suﬁciència de Catalunya (IRSC) que s’estableixi per a cada any multiplicat pel nombre
de membres de la unitat familiar.
- Per als ﬁlls de famílies nombroses.
- Per als membres de famílies monoparentals.
- Per als ﬁlls i/o ﬁlles de persones vídues.
- Per als nens/es que participen al programa d’acollida de nens saharauís.
6.2 Bonificació del 50 % o 100% en les quotes del servei d’activitats:
- Gaudiran d’una boniﬁcació del 50% de les quotes del servei d’activitats les persones
que el departament de Benestar Social i Família estigui realitzant una intervenció familiar.
Aquesta boniﬁcació podrà arribar al 100% quan els serveis socials ho justiﬁquin en base
a la situació de risc i urgent necessitat dels menors.
6.3 Persones amb dret a bonificació:
- LA SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ s’haurà de fer per internet, en el moment de fer la
preinscripció, marcant en cada cas, la casella que correspongui.
- En els casos de boniﬁcació per ingressos de la unitat familiar inferiors al valor del Indicador de renda de suﬁciència de Catalunya (IRSC), caldrà omplir l’imprès especíﬁc per
aquest tipus de boniﬁcació, i entregar-lo degudament signat per tots els membres de la
unitat familiar al registre d’entrada de l’Ajuntament de Roses (SAC).
- El termini màxim per a la presentació de sol·licituds de boniﬁcació coincidirà amb el de
la formalització de la preinscripció (del 3 al 5 de juny de 2020) per als joves empadronats a Roses i (del 15 al 16 de juny de 2020) per a la resta de joves.
- Les sol·licituds de boniﬁcació que es presentin fora d’aquest termini o que no aportin la
documentació necessària, no seran ateses.
6.4 No es podrà gaudir de més d'una bonificació simultàniament.

AVENTURA
JOVE
JULIOL-AGOST 2020
PREINSCRIPCIONS
Joves empadronats a Roses: del 3 al 5 de juny de 2020

6.5 Per a poder gaudir de qualsevol de les bonificacions previstes, cal que la unitat
familiar no tingui deute pendent amb l'Ajuntament.

Ajuntament de Roses.
Departament d’Esports i Joventut
Plaça de Catalunya, 8. 2a planta. Roses
Telèfon: 972 25 24 00 (ext. 554)
Correu electrònic: administracioesports@roses.cat

Amb el suport de:

Ajuntament de Roses
www.roses.cat

AVENTURA JOVE – JULIOL I AGOST 2020
1. ACTIVITATS

3. INSCRIPCIÓ DEFINITIVA

Activitats d’aventura en el medi natural, adaptades a les recomanacions sanitàries decretades a partir de la pandèmia del COVID-19.
Lloc de trobada: Teatre Municipal de Roses.
Edat: Joves nascuts entre els anys 2004 i 2007 (ambdós inclosos).
Horari: de dilluns a divendres de 9 h a 13 h, una sortida quinzenal, una activitat setmanal
de tot el dia i activitats d’aventura la resta de la setmana.
Quotes: Matrícula 25€ i servei de les activitats 125€ (mensual).
Places: 30 places al juliol i 30 places a l’agost.

Els que hagin obtingut plaça deﬁnitiva procediran a fer la inscripció de l’Aventura Jove
de juliol i agost i el pagament de les quotes d’activitat.
- Dates: Del 17 al 19 de juny de 2020.
- Lloc: Per internet, les 24h, (a partir de les 9h del 17 de juny) a l'adreça web:
inscripcions.roses.cat

2. PREINSCRIPCIÓ/RESERVA DE PLAÇA
Totes les preinscripcions i inscripcions es faran per internet, les 24h, a l'adreça web:
inscripcions.roses.cat
Es farà la preinscripció a l’Aventura Jove de juliol i agost i el pagament de la matrícules.
2.1 Empadronats a Roses: S’obrirà una primera fase de preinscripció per a tots aquells
joves EMPADRONATS a Roses que vulguin inscriure a l’Aventura Jove.
- Dates: A partir de les 9 h del dia 3 de juny ﬁns el 5 de juny de 2020.
- Places limitades: Finalitzat el període de preinscripció, en aquelles activitats on la demanda superi l’oferta de places disponibles, se seguirà el criteri següent:
· Si els preinscrits empadronats a Roses superen el nombre de places disponibles, es
prioritzarà la inscripció d’aquells joves, els pares o tutors dels quals hagin de treballar
els 2 i no en puguin tenir cura durant l’horari de l’Aventura Jove. Aquesta circumstància
s’acreditarà amb un certiﬁcat de convivència i una còpia dels contractes d’ambdós.
· Un cop comprovat aquest aspecte, si hi ha places vacants, es realitzarà un sorteig públic entre els mateixos empadronats. Qui no obtingui plaça es posarà en llista d’espera.
2.2 Resta de joves: Si després de la fase prèvia resten places vacants, s’obrirà una segona
fase de preinscripció per a la resta de joves que es vulguin inscriure a l’Aventura Jove.
- Dates: A partir de les 9 h del dia 15 de juny i ﬁns el 16 de juny de 2020.
· Si els preinscrits en aquesta fase superen el nombre de places disponibles, es realitzarà un sorteig públic entre els preinscrits.
- Important: En aquelles activitats en què s’hagi de realitzar sorteig, als preinscrits que
quedin fora (sense plaça deﬁnitiva) se’ls retornarà l’import de la matrícula al número
de compte que hagin facilitat prèviament en la fase de preinscripció. En cas de renúncia de l’interessat, però, no es procedirà a la devolució de l’import de la matrícula.

4. PAGAMENT DE LES PREINSCRIPCIONS I INSCRIPCIONS
- El termini de pagament de les matrícules de preinscripcions tant per al mes de juliol
com per al mes d’agost ﬁnalitza el dia 10 de juny de 2020.
- El termini de pagament de les quotes per a l’Aventura Jove del mes de juliol serà el
dia 25 de juny.
- El termini de pagament de les quotes per a l’Aventura Jove del mes d’agost serà el
dia 23 de juliol.
Així mateix, si s’han portat a terme les inscripcions i, per no haver-se arribat a la fase 3
del desconﬁnament, s’ha d’anul·lar l’activitat, els imports abonats es retornaran d’oﬁci.
4.1 Procediment: En línia, en el moment de fer la preinscripció i la inscripció o per mitjà del
codi de barres a www.roses.cat (Tràmits/pagament d'impostos en línia). També per
“Línia Oberta” de la Caixa o des de qualsevol caixer automàtic de la Caixa (ServiCaixa).
4.2 Molt important: Si no es fa el pagament en el termini corresponent es perdrà la plaça.

5. DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR
5.1 Si el jove s’inscriu per primera vegada, s’haurà d’adjuntar, durant el període de preinscripció, una fotocòpia de la targeta sanitària.
5.1 Documentació indispensable per formalitzar la inscripció:
En aplicació de les recomanacions sanitàries (COVID-19) per fer efectiva la inscripció, els
interessats hauran de presentar:
· Declaració responsable que acrediti l’estat de salut del participant i la no existència de
patologies prèvies (model de la Direcció General de Joventut).
· Fotocòpia acreditativa del carnet de vacunes conforme s’està al dia de les vacunes pròpies de l’edat del participant (o declaració responsable).
Molt important: Si no es presenten aquests documents, s’invalidarà la inscripció i es
perdrà la plaça

