
 
 
 
 
 
 

SOL·LICITUD D’ESPAIS, MATERIAL I SERVEIS MUNICIPALS PER A ACTIVITATS 

 

Dades del sol·licitant. Adreça a efectes de notificacions 

Entitat (Denominació social):       NIF/CIF:     

Representat legal (Cognoms, nom):      NIF:     

Adreça:       

Municipi:         CP  :      

Telèfon mòbil :       

Autoritzo a rebre comunicacions i/o notificacions electròniques relacionades amb aquest tràmit a la següent adreça de 
correu electrònic @  :      

 

Espais, material i serveis que es sol·liciten 

  

ESPAIS 

 Sala d'entitats de l'Espai 
 Teatre 
 Carpa 
 Porxada de Can Planoles 
 Jardins de Can Planoles 
 Jardins de la Blava 

 Jardins Cases Miquel Marti i Pol 
 Jardins Casa 1 d'octubre  
 Pati escola música El Faristol 
 Gimnàs escola m. Déu sòl pont 
 Gimnàs escola Emili Teixidor 

 Pistes escola M. Deu Sòl Pont 
 Pistes escola Emili Teixidor 

 Pistes petanca 
 Piscines 
 Pavelló 1 (hoquei i patinatge) 
 Pavelló 2 (bàsquet, bàdminton i futbol sala) 
 Vestidors del pavelló 1 
 Vestidors del pavelló 2 
 Camp de futbol 
 Vestidors del futbol 
 Sala d'actes museu Esquerda 
 Espai extern Torre Guaita Esquerda 

 Explanada davant jaciment Esquerda 
 Sala polivalent de la Biblioteca 

 

MATERIAL  

 Cadires      -   quantitat:      
 Taules        -   quantitat:      
 Tarimes     -   quantitat:      
 Senyals      -   quantitat:      
 Tanques    -   quantitat:      
 Carpes       -   quantitat:      
 Tendals de parada     -   quantitat:      
 Cubells reciclatge      -   quantitat:      
 Equip de vídeo 
 Equip de so 

  
  

SERVEIS 

 Neteja de  via pública prèvia 

 Neteja de  via pública posterior 

 Recollida de residus  

 Desbrossat d'espais verds previ 

 Repàs de jardineria previ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Dades de l’activitat 

Activitat (Descripció):      

Data/dates de l’activitat:        

Horari de l’activitat:      

Ubicació de l’activitat:      

Número de participants aproximat:      

Altra informació d’interès (necessitat d’ocupació de la via pública, talls de carrer, senyalització, punts de llum...):      
 
 
         
 
 

DECLARO RESPONSABLEMENT 

 Que l’activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que se’n 
mantindrà el compliment durant l'exercici de l'activitat.  

 Que es complirà amb el reglament de funcionament dels espais que s’utilitzin. 

 Que es retornaran els espais i el material cedit en les mateixes condicions de neteja, estat i conservació en que li han 
estat cedits. 

 Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar aquest 
document i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions. 

 Que les dades consignades a la declaració són certes. 
 
 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i Garantia de Drets Digitals, L’AJUNTAMENT DE RODA DE TER, responsable del tractament, us facilita la següent informació bàsica 
sobre Protecció de Dades: 

Finalitat: Tramitar i gestionar la sol·licitud. Enviar els avisos per informar de notificacions pendents de recollir en relació al tràmit. 

Legitimació: La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el compliment d’una missió realitzada en interès 
públic, en virtut de l’article 6.1.e) del RGPD. 

Destinataris: No se cediran les dades a tercers, tret que sigui d’obligació legal. 

Drets: Podreu accedir, rectificar, exercir el dret d’oposició i suprimir les dades, així com limitar el tractament o exercir el dret a la 
portabilitat de les dades al domicili del responsable, Plaça Major, 4 de Roda de Ter (08510) Barcelona o a través del correu electrònic 
rodadeter@rodadeter.cat  

Conservació: Les dades seran conservades durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per a les quals han estat 
recollides. 

L’AJUNTAMENT DE RODA DE TER us informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb 
totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal. 

Així mateix, en cas d'incompliment del responsable en el tractament de les vostres dades personals, teniu dret a interposar una reclamació 
davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades 

 

INFORMACIÓ SOBRE EL TERMINI DE RESOLUCIÓ DE LA SOL·LICITUD 

El termini general màxim que l'Ajuntament té per resoldre les sol·licituds és de 3 mesos des del moment de la presentació d'aquestes al 
Registre General, excepte que la normativa aplicable al procediment n'estableixi un de diferent. 

Signatura, 

 

A  Roda de Ter,  el      de       de 20     

IL·LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE RODA DE TER 
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