
SOL·LICITUD D’ESPAIS MUNICIPALS 

Qui el pot demanar? 

Ciutadans i ciutadanes 

Representats de les entitats municipals  

Com es pot tramitar? 

Presencials a les oficines d’atenció al ciutadà (OAC) – només persones físiques 

Telemàticament a través de la seu electrònica 

Quin cost té? 

El cost queda definit a l’ordenança número 22 i dependrà de l’equipament que es sol·liciti  

Documentació a aportar 

En el supòsit de ser una entitat 

1. En cas de reunions o trobades sense activitat a desenvolupar no cal aportar cap tipus 
de documentació 

2. En cas de realitzar una activitat recreativa cap presentar la següent documentació 
- Memòria explicativa de l’activitat o activitats a realitzar (segons model) 
- Còpia de la pòlissa asseguradora i últim rebut 
- Plànol (en cas de l’activitat sigui un recorregut) 

En el supòsit de ser un particular que volgués realitzar una activitat recreativa haurà de 
presentar la sol·licitud de llicència o la comunicació prèvia segons la llei 11/2009 de 6 de juliol, 
de regulació administrativa dels espectacles públic i les activitats recreatives, i el decret 
112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives.  

Normativa 

- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la lli 
municipal i de règim local de Catalunya 

- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni 
dels ens locals 

- Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Béns dels 
ens locals 

- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i 
els activitats recreatives 

- Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives.  

- Reglament de funcionament dels usos dels equipaments públics i de la cessió del 
material municipal de Riells i Viabrea.  

 

Termini de resolució 

El termini màxim per resoldre és de 2 mesos a comptar de la data d’entrega de la sol·licitud al 
registre general de l’Ajuntament 

Silencia administratiu 

Silenci negatiu 

 

  


