
IMPRÈS DE SOL·LICITUD D’ESPAI PÚBLIC 
 

 
 
 

ESPAI SOL·LICITAT: _____________________________________________________________________ 
(adjuntar recorregut i/o espais destinats a la prova en memòria si s’escau) 

 

MOTIU DE LA SOL·LICITUD/ACTIVITAT A DESENVOLUPAR: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

DATES I HORARIS DE SOL·LICITUD: 

 

Dates: _____________________________________________________________________________ 

Dies de la setmana: ___________________________________________________________________  

Horari dels diferents dies: ______________________________________________________________ 

Nº d’hores totals sol·licitades: ____________ 

Sol·licitud d’exempció de pagament:        SI  NO 

 

DADES DEL RESPONSABLE QUE EFECTUA LA SOL·LICITUD 

 

Nom i cognoms:_________________________________________ D.N.I.: ___________________ 

 

Entitat: ________________________________________________ Tel.:______________________ 

 

Càrrec: ________________________________________________ 

 

RESPONSABILITATS DEL SOL·LICITANT: 
 

El sol·licitant accepta tota responsabilitat derivada de l’activitat que porti a terme, en els recorreguts, espais públics i en les 

dependències utilitzades i el material emprat a les instal·lacions municipals i exclou de responsabilitats a l’Àrea d’Esports de La Cala 

Serveis Municipals, s.l. i a l’Ajuntament de L’Ametlla de Mar sobre qualsevol accident, desperfecte o robatori que es pugui produir 

durant el transcurs de la seva activitat. 

L’entitat organitzadora es compromet a complir i/o fer complir íntegrament la normativa vigent en relació a l’activitat per la qual es 

sol·licita la instal·lació. 

La present sol·licitud no exclou possible necessitat d'obtenció de permisos d'altres administracions per l'ocupació d'espais que no són 

de competència municipal (competència marítima, ports, costes, altres Ajuntaments,...). 

El Sol·licitant es compromet a respectar les següents normes: 

o Cal deixar els recorreguts, els espais públics i les instal·lacions emprades en el mateix estat en el que se les ha trobat. 

o Resta totalment prohibit fumar en totes les dependències municipals tancades. 

o Baix cap concepte es deixarà a menors d’edat sense la tutela de majors d’edat responsable. 

o Resta totalment prohibida la manipulació d’aparells i quadres elèctrics o electrònics als menors d’edat. 

o És indispensable mantenir netes les instal·lacions fent us de les papereres i contenidors a tal efecte. 

o A la zona de dutxes, només es podrà entrar descalç o amb sabatilles de bany, baix cap concepte amb calçat de carrer. 

o Cal comprovar que quedin totalment tancades les estàncies públiques cedides si s’escau i retornar les claus el primer dia que 

les oficines de l’Àrea d’Esports de La Cala Serveis Municipals, s.l. obrin les seves dependències. 

 

Signat,                                 Vist i plau Conseller Àrea Municipal d’Esports 

La Cala Serveis Municipals, s.l. 

  

 

 

L’Ametlla de Mar, a _____ d________________, de 20____. 


