
SOL·LICITUD D’ÙS LOCAL CATALUNYA 

Signatura i data 

Avinyó,   de/d’       de 

DADES DE L’ORGANITZACIÓ 
Nom  i cognoms: DNI: 

En representació de l’entitat: 

Domicili (carrer, plaça)...: Núm.: C.P:

Població: Tel.: 

e-mail:

DADES DE L’ACTIVITAT 
DIA HORARI 

TIPUS D’ACTE 

   Representació  Assaig     Concert       Conferència     Activitat política      Altres 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

ÉS NECESSÀRIA LA PRESÈNCIA DEL TÈCNIC? 

     SÍ                     NO 

SOL·LICITO EL MATERIAL COMPLEMENTARI SEGÜENT 

ACCEPTACIÓ NORMATIVA 
El sol·licitant es compromet a complir la normativa d’ús del Local Catalunya, recollida al Reglament de la 
sala i l’accepta 
(veure pàgina següent) 

Abans de signar la sol·licitud, cal que llegiu la informació bàsica sobre protecció de dades que consta al dors 
de la pàgina:



DRETS DELS USUARIS 

Els usuaris que hagin estat autoritzats a l’ús de l’equipament gaudiran dels drets següents: 
1. Disposar de l’espai autoritzat per a la realització de l’activitat per a la qual s’ha sol·licitat el permís.
2. Disposar de tots els materials tècnics que disposi la sala a excepció dels reservats al tècnic.
3. Disposar del tècnic si així s’ha fet constar a la sol·licitud.

OBLIGACIONS DELS USUARIS 

Els usuaris autoritzats a l’ús de les instal·lacions del Local Catalunya s’obliguen al compliment dels deures 
següents: 

1. Complir la normativa vigent pel que fa al tabac.
2. No superar l’aforament màxim permès.
3. Els usuaris respectaran l’horari per al qual se’ls ha cedit l’ús del Local Catalunya.
4. Els espais utilitzats hauran de quedar nets i endreçats per tal de garantir el seu ús posterior en

perfectes condicions.
5. L’usuari es compromet a tancar el local, la calefacció i la il·luminació després del seu ús.
6. L’usuari o entitat podrà, únicament i exclusivament, fer ús de les instal·lacions amb la finalitat per la

qual ha estat autoritzat/da.
7. Aniran a càrrec dels usuaris les despeses derivades dels danys i desperfectes causats durant la

realització de l’activitat.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament 
Ajuntament d’Avinyó, amb seu a la Plaça Major, 11 (08279) AVINYÓ  
Telèfon: 938387700
Web: www.avinyo.cat
Adreça electrònica: avinyo@avinyo.cat

Finalitat del tractament 
La finalitat del tractament és tramitar i resoldre la vostra sol·licitud.
Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment administratiu i d’arxiu 
històric.

Base jurídica del tractament 
El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament o per complir 
una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poder públics conferits al responsable del tractament.
Existeix l’obligació de facilitar les dades que es demanen en la sol·licitud i l’Ajuntament es reserva el dret a no 
tramitar, a no resoldre o a denegar la vostra sol·licitud si no les faciliteu quan us siguin requerides.

Destinataris 
Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho autoritza.
Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea.

Drets de les persones 
Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne 
la limitació, presentant la vostra sol·licitud a l’Ajuntament de d’Avinyó, o mitjançant la seu electrònica Si 
considereu que el tractament de dades personals es contrari a la normativa de protecció de dades, us podeu 
adreçar al delegat de protecció de dades o podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades (APDCAT) a través de la seva web o per mitjans no electrònics.

Informació addicional 
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la web de l’Ajuntament de 
Avinyó i  www.avinyo.cat/proteccio-dades
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