
 
    AJUNTAMENT D’ABRERA 
 

 

SOL·LICITUD DE CESSIÓ D’ESPAIS MUNICIPALS  
                                                                                                      

Nom i cognoms/Raó social  

 
NIF/NIE/CIF 

Domicili                                                                                                                                                 

 
Telèfon 
 

Codi postal i població                                                                                                                              

 
Adreça electrònica               

 
Representant: Nom i cognoms                                     
                                                                           

NIF/NIE/CIF  
 

    SI        NO autoritzo la notificació via seu electrònica (cal disposar de certificat digital – es rebrà alerta al correu electrònic)              
 

Descripció de l’activitat 
 

Descripció de l’acte                                                                                                 
 
 

 
Nombre d’assistents 

 
Dies sol·licitats 

 
Hora d’inici  

 
Hora de finalització 

Espai/s sol·licitat/s 
 
 

 Sala Casa de Cultura 

 Sala Centre Polivalent 

 Auditori 

 Sala Hotel d’Entitats 

 Sala Municipal  
 
 

 
 
 

 Gimnàs municipal 

 Pavelló municipal 

 Gimnàs escola ...................... 

 Pati escola ........................... 

 Altres .................................. 
 

 

 Casal Social Les Carpes 

 Casal Social Can Vilalba 

 Casal Social Sta. Maria de Vilalba 

 Casal Social Rebato 

 Casal de gent gran 

 Mòdul Carrer Aneto 

 

Infraestructura sol·licitada 
 

Cadires 

 
Projector 

Taules plegables 
 

Equip de música 

Taulons 

 
Altres 

 

Requisits i Condicions 
 

- El termini mínim per a fer la petició serà de 10 dies naturals abans de la realització de l’acte/activitat 
 

- En el cas necessari l’Ajuntament demanarà la informació complementària necessària per al desenvolupament de l’activitat  
 

- Un cop rebuda la petició, el departament destinatari n’avaluarà la idoneïtat i revisarà i confirmarà la disponibilitat mitjançant 
comunicació escrita. En el cas d’acceptació de la petició, es citarà a la persona sol·licitant per a fer l’entrega de les claus (i codi 
de l’alarma en cas que sigui necessari) 

 

- L’entitat/associació es compromet a vetllar per les següents obligacions: 
 

o Respectar les normes de convivència mínimes i complir amb l’horari de l’activitat acordat a la sol·licitud 
o Respectar les instal·lacions, equipaments i mobiliari del centre 
o Deixar l’equipament en condicions òptimes de neteja i ordre 
o Donar trasllat al servei de referència de qualsevol incidència o modificació esdevinguda en relació a l’activitat realitzada 
o Retornar les claus al departament un cop finalitzada l’activitat (màxim 5 dies naturals)  

 

- L’Ajuntament es reserva el dret de modificar les autoritzacions per a causes d’interès públic preponderant 
 

Signatura 

 
 
 

Localitat i data: 
 
 
 

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades facilitades seran 
utilitzades exclusivament amb la finalitat de formalitzar les sol·licituds de cessió d’espais municipals i no es preveu la seva cessió a tercers llevat d’obligació legal. El 
responsable de les mateixes és l’Ajuntament d’Abrera: Plaça de la Constitució número 1, 08630 – informacio@abrera.cat. Podeu exercir els drets d’accés, 
rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, i la limitació o oposició al seu tractament, així com els altres drets que corresponguin a través de la seu 
electrònica de l’Ajuntament https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat 

Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Abrera 

  

mailto:informacio@abrera.cat
https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/


 


