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SOL·LICITUD DE CESSIÓ D’ESPAI A CASALS DE BARRI 
 

NNoomm  ddee  ll’’eennttiittaatt::   

 
Dades de la persona responsable de l’activitat 
 

NNoomm::   

TTeellèèffoonnss  ddee  ccoonnttaaccttee::   

AAddrreeççaa  eelleeccttrròònniiccaa::   
 
 

Dades de l’activitat per a la qual se sol·licita 
 
 

CCAASSAALL  DDEE  BBAARRRRII    SALA O ESPAI  
 

AAccttiivviittaatt::  eexxpplliiccaacciióó  ddeell  ttiippuuss  
dd’’aaccttiivviittaatt  qquuee  ss’’hhii  vvooll  dduurr  aa  tteerrmmee..  
SSii  eess  ttrraaccttaa  dd’’uunnaa  pprrooggrraammaacciióó  
dd’’aaccttiivviittaattss,,  ssee  nn’’hhaa  dd’’oommpplliirr  
ll’’AAnnnneexx  II..  

 
 
 
 
 

DDaattaa  dd’’iinniiccii  Data de fi  
Per a sol·licituds amb una 
vigència de sis mesos (marcau 
amb una creu)  

 Sol·licit que, passats els sis mesos, la cessió es prorrogui de forma 
automàtica per a sis mesos més. 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

Hora d’inici:  

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

PPeerriiooddiicciittaatt  ((eessppeecciiffiiccaauu  ssii  ééss  uunnaa  aaccttiivviittaatt  

ppeerriiòòddiiccaa,,  sseettmmaannaall,,  qquuiinnzzeennaall......))::  
 
 

 

PERSONES 
PARTICIPANTS 

Nombre previst:  Característiques: 

OBSERVACIONS  

 
 
 
 

- L’entitat es compromet a complir amb el Reglament de funcionament de casals de barri vigent. 
- D’acord amb l’art. 16.a del Reglament de funcionament de casals de barri, la sol·licitud s’ha de presentar al Registre 

General amb una antelació mínima de 15 dies abans de la realització de l’activitat. El fet de no rebre resposta per part 
de l’Ajuntament s’entendrà com a denegació.  

- L’entitat es compromet a complir amb totes les recomanacions de les mesures sanitàries estipulades per als casals de 
barri.  

- Informació bàsica sobre protecció de dades, d’acord amb el Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril; la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, i la normativa de desenvolupament:  
En compliment de la normativa aplicable sobre protecció de dades, l'Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior 
(pl. de Santa Eulalia, 9, 3r, 07001 Palma - regdinam@palma.cat, Telèfon.971225902), com a responsable del 
tractament de les dades de caràcter personal, us informa que les dades facilitades s’incorporaran a les corresponents 
activitats de tractament i s’utilitzaran amb la finalitat del registre i la tramitació de la sol·licitud presentada.  
La base jurídica del tractament consisteix en l’exercici de les competències municipals d’acord amb la legislació 
vigent, en el compliment d’una missió realitzada en interès públic, o bé en l’exercici de poders públics i compliment 
d’una obligació legal, a més del consentiment de la persona interessada.  
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No es comunicaran dades a tercers aliens a l’Administració municipal, tret que hi hagi obligació legal, com el 
compliment de l’article 28 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o 
per a exercir les activitats que no dugui a terme directament l’Ajuntament i estiguin regulades per contracte o conveni.  
Les dades es mantindran durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual s’han obtingut i per a 
determinar les possibles responsabilitats que se’n puguin derivar o d’acord amb les obligacions legals.  
Així mateix, es poden exercir, entre d’altres, els drets d’accés, de rectificació, de supressió, d’oposició, de limitació del 
tractament, de retirar el consentiment, de portabilitat o d’oposar‐se a la presa de decisions individuals automatitzades, 
d’acord amb la normativa vigent i mitjançant escrit dirigit al responsable del tractament, sense perjudici de la 
possibilitat, si s’escau, de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

 
 

Palma, .......... d...................................... de ................      
 

                                                    (signatura digital) 
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ANNEX I. ACTIVITATS. DIES I HORES PER A REALITZAR LES ACTIVITATS PER A LES QUALS SE SOL·LICITA L’ÚS 
 
 
 
 

ACTIVITATS, DIES I HORES 

CASAL DE BARRI: 

PER A REALITZAR-HI L’ACTIVITAT: 
 

ACTIVITAT SALA/ESPAI Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

  Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

ACTIVITAT  SALA/ESPAI Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

  Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

ACTIVITAT SALA/ESPAI Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

  Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

ACTIVITAT SALA/ESPAI Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

  Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

ACTIVITAT SALA/ESPAI Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

  Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 
 

ACTIVITAT SALA/ESPAI Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

  Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 
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ACTIVITAT SALA/ESPAI Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

  Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

ACTIVITAT SALA/ESPAI Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

  Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

ACTIVITAT SALA/ESPAI Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

  Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

ACTIVITAT SALA/ESPAI Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

  Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

ACTIVITAT SALA/ESPAI Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

  Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

ACTIVITAT SALA/ESPAI Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

  Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

ACTIVITAT SALA/ESPAI Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

  Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 

Hora d’inici: 

Hora de fi: 
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