SOL·LICITUD D’ESPAI MUNICIPAL
Dades del sol·licitant:
 Entitats i associacions locals
 Col·lectius no reglats
 Entitats i associacions fora de l’àmbit local
 Empreses i particulars
 Organismes públics
En cas de ser entitat o associació: Núm. Reg. Generalitat ______________
Nom:_________________________________________________ NIF/CIF________________
Adreça fiscal:_________________________________________________________________
Població: _________________________________ Telèfon:____________________________
Correu electrònic: _____________________________________________________________

Persona de contacte (que presenta la sol·licitud)
Nom i cognoms: ______________________________________________NIF: _____________
Telèfon:___________________ Adreça electrònica: __________________________________

Segons estableix la Llei 39/2015, la Paeria us podrà enviar notificacions telemàtiques relacionades amb aquesta
sol·licitud. Sempre que s’acrediti la representació, les actuacions municipals s’adreçaran al representant.

Espai municipal sol·licitat
 Sala d’actes de la Paeria de Balaguer
 Fonoteca
Dades de l’activitat
Nom de l’activitat: _____________________________________________________________
Breu descripció de l’activitat:

Data de
l’activitat

Hora inici
reserva

Hora inici
activitat

Hora final
activitat

Hora final
reserva

En cas de més d’una data, detalleu: _______________________________________________

Tipus d’activitat:
Oberta a tothom
Interna de l’organització
Curs, xerrada, conferència
Espectacle amb públic
Reunió, assemblea
Cinema, vídeo
Altres:
Material que es sol·licita per dur a terme l’activitat:_________________________________
Previsió d’assistents:_________________________________________________________
Condicions
 El fet d’emplenar aquesta sol·licitud no garanteix que es pugui disposar de tots els
espais i/o recursos demanats.
 La sol·licitud s’ha de presentar amb una antelació mínima de 5 dies a l’inici de
l’activitat.
 El muntatge i desmuntatge de l’espai serà responsabilitat del sol·licitant
 Sempre que l’activitat requereixi d’equips de so i llum o material cedit per aquesta
Paeria, s’haurà de retornar en el mateix estat en què ha estat cedit, sota la
responsabilitat de la persona sol·licitant.
 Les activitats realitzades en aquestes sales municipals han de ser sense ànim de lucre.
 Signar aquest document comporta acceptar els termes i condicions d’ús de les sales.

 He rebut les mesures de prevenció per evitar la propagació de la Covid-19 i em
comprometo a respectar-les. L’incompliment d’aquestes mesures correrà a
càrrec de la persona sol·licitant de l’espai.

Signatura,

Balaguer, ___ de ____ de 20__
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 3/2018, i el
Reglament (UE) 2016/679, us informem que les dades consignades en aquest document seran incorporades al fitxer
“Cessió espais públics”, creat per la Paeria de Balaguer amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud. Amb la
signatura d’aquest document atorgueu el vostre consentiment al tractament de les dades. Per exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei, us podeu adreçar a la Paeria de Balaguer, presencialment, per
correu ordinari indicant “Ref. Protecció de dades” o bé per correu electrònic a dpd@balaguer.cat

