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SOL·LICITUD PER A ACTES PUNTUALS 

 Les sol·licituds per a la realització d’activitats puntuals en instal·lacions esportives o a la

via pública de la nostra ciutat, s’han de demanar juntament amb la seva instància a

l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (la OIAC) de l’Ajuntament de Santa Coloma de

Gramenet on es registraran. L’horari en dies no festius és:

o dilluns, dimecres i divendres, de 9:00 a 14:30

o dimarts i dijous, de 9:00 a 17:30

o horari reduït: de 9: a 13:30 (períodes de vacances de: Nadal, Setmana Santa

i Estiu (a partir del 25 de juny i fins el 10 de setembre)

 Juntament amb la instància s’ha de fer arribar un projecte de l’activitat amb tota la

documentació i informació que identifiqui clarament la mateixa. (dates, horaris,

pressupost, necessitats materials, organigrama, difusió prevista,  participants, etc.). Una

sol·licitud no serà considerada com a tal si no s’acompanya del projecte. S’adjunta un

model bàsic.

 L’Ordenança Número 2 de l’Ajuntament de Santa Coloma, és la reguladora dels preus

públics per a la prestació dels serveis i activitats del Departament d’Esports.

 Es important definir les edats dels participants i el tipus d’activitat, així com els horaris

complets per tal d’aplicar correctament l’ordenança núm. 2, reguladora dels preus públics.

 Per a la autorització de qualsevol activitat l’organitzador haurà de complir amb totes les

obligacions i normatives legals aplicables  a l’activitat i les recomanacions i indicacions

que des de l’ajuntament se’ls faci. L’entitat organitzadora ha d’estar al corrent de totes les

seves obligacions legals.

 L’autorització de qualsevol activitat restarà condicionada a la disponibilitat de la

instal·lació, a les condicions de l’activitat i al resultat favorable dels informes que

corresponguin i autoritzacions de tercers.

 Una activitat no estarà degudament autoritzada fins a la comunicació oficial d’autorització

per part de l’Ajuntament.

 Totes les modificacions i canvis s’hauran de comunicar amb la deguda antelació i hauran

d’estar aprovats pel Departament d’Esports.

PROJECTE BÀSIC PER A LA REALITZACIÓ D’UNA ACTIVITAT PUNTUAL 

Nom de l’activitat: 

Entitat organitzadora: 

Adreça: 

Telèfon de contacte: 

Número d’Identificació Personal (N.I.F.): 

Correu electrònic: 

Responsables de l’activitat (nom i cognoms, càrrec dins l’activitat i telèfon): 

https://esportsgramenet.cat/preuspublics


Objectiu de l’activitat (marqueu amb una X): 

Competició Alta competició Lleure Escolar Salut 

Tipus d’activitat (marqueu amb una X): 

Torneig Ball o dansa Exhibició Cursa Casal o campus 

Previsió de públic (marqueu amb una X): 

Menys de 100 Menys de 200 Menys de 300 Menys de 400 Menys de 500 

En el cas que la previsió de públic sigui superior a 500 espectadors, indiqueu la xifra aproximada: 

Utilitzarà espais públics? Si No Entitats col·laboradores: 

DADES DE L’ACTIVITAT 

Dates d’inici: Dates de finalització: 

Hores d’inici: Hores de finalització: 

Hores previstes d’inici de muntatge: Hores previstes de desmuntatge: 

Hora d’entrega de premis: Previsió del nombre de participants: 

Instal·lacions: 

Organització de l’activitat (obligatori): 

*Vegeu l’annex i ompliu el quadre seguint l’exemple

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

Indiqueu si s’adjunta altra documentació: 

Observacions o altres dades d’interès: 

Àrea de Ciutat Educadora, Infància, Joventut i Esports 

Direcció de Cultura, Esports, Solidaritat i Cooperació 

Departament d’Esports 



ANNEX 

EXEMPLE 

FRANJA HORÀRIA CATEGORIA EDAT ESPAI (camp, pista, equipament,...) 

De 9:00h a 10:30h Juvenil 17 Can Zam I 

Data, instal·lació i hora: 

FRANJA HORÀRIA CATEGORIA EDAT ESPAI (camp, pista, equipament,...) 

Data, instal·lació i hora: 

FRANJA HORÀRIA CATEGORIA EDAT ESPAI (camp, pista, equipament,...) 

Data, instal·lació i hora: 

FRANJA HORÀRIA CATEGORIA EDAT ESPAI (camp, pista, equipament,...) 

Qualsevol dubte o apreciació, no dubti en contactar-nos a: esports@gramenet.cat 

De conformitat amb el principi de transparència recollit a la normativa de protecció de dades , li informem que 

l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet és el responsable del tractament de dades “Activitats esportives”, que 

té la finalitat de gestionar l’oferta esportiva del municipi així com les activitats que es desenvolupin a les 

instal·lacions esportives de la ciutat, tant de forma directa, com a través de concessionaris i empreses. També es 

gestionaran les subvencions a les associacions esportives de la ciutat. Vostè podrà ampliar aquesta informació 

bàsica, així com exercir els seus drets sobre protecció de dades a https://www.gramenet.cat/pd i a l’Oficina 

d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC), Plaça de la Vila, 1 (truqueu abans al telèfon 934624040). 
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