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SOL·LICITUD D’ESPAIS MUNICIPALS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades d’identificació personal que heu d’incloure en aquest formulari 
són de caràcter obligatori d’acord amb l’art. 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre: en cas de no consignar-les, us podrem tenir per desistits de la vostra petició, previ requeriment, d’acord amb l’art.68 de 
la llei citada. Les vostres dades s’incorporaran en un fitxer automatitzat i/o manual del qual s’és titular l’Ajuntament de Riells i Viabrea i seran tractades sobre la base de la política de confidencialitat de 
l’entitat, amb la finalitat d’administració i gestió de la relació existent entre les parts, dintre de les finalitats legítimes de l’Ajuntament.  Alhora presteu el consentiment perquè les vostres dades puguin ser 
tractades per a alguna de les finalitats esmentades o per a totes elles. També us informem que podeu exercitar en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes 
establerts a la legislació vigent sobre protecció de dades, mitjançant escrit presentat  en el Registre de l’Ajuntament.  

Riells i Viabrea  ____ de/d’ _______________de ______ SIGNATURA: 

 

Nom i cognoms 

 

DNI / NIF 

 

En representació de 

 

DNI / NIF 

 

Domicili 

 
Adreça electrònica 

 
Telèfon 

 

Codi postal 

 

Població 

 Pista 

Pavelló 

 Sala Espai actiu 

 Sala Espai zen 

 Barbacoa 

Quin equipament vols sol·licitar? 

 Sala conferències 

Centre Cultural 

 Taller / cuina 

 Aula de formació 

 Aula de música 

 Sala 1 

Hotel d’entitats 

 Sala 2 

 Sala 3 

 Sala 4 

 Sala de plens Ajuntament 

Altres espais 

 Zona Ermita St. Llop 

 Hort del Rector 

 Plaça i/o carrer  

Quin? …………………………………  

 Camp de gespa 

Camp de futbol 

 Sala Gran 

Casal del poble 

 Sala de dalt 

 
Dia/dies 

 
Activitat a desenvolupar 

 
Horari 

 Memòria explicativa de l’activitat (segons model) 

Documentació a aportar per l’entitat en cas de realitzar una activitat recreativa 

 Còpia de la pòlissa asseguradora i últim rebut 

 Plànol (en el supòsit d’una activitat que realitzi un recorregut exterior) 

És obligatori, pels particular, efectuar un dipòsit de 100 € (d’acord amb el que determina l’ordenança fiscal 
número 22) en concepte d’entrega del recinte. Un cop registrat aquest full s’ha de realitzar el pagament de la 

fiança a les oficines d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament de Riells i Viabrea. La fiança es reemborsarà a la 
persona o entitat quan l’Ajuntament verifiqui l’estat de l’espai cedit. 
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