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Sol·licitud utilització de locals municipals 
i altres propietats municipals 
Dades del sol·licitant 
Nom i cognoms o raó social 

Tipus d’identificació 
 DNI / NIF    NIE 

Número identificador del document – lletra 

Adreça a efectes de notificació 
Tipus de via (plaça, carrer, etc. ) Nom de la via 

Número Bloc Escala Pis Porta C.P Població 

Telèfon fix Telèfon mòbil Correu electrònic 

Dades de la persona representant (només empleneu-ho en el cas que actueu en representació)
Nom i cognoms o raó social 

Tipus d’identificació 
 DNI / NIF    NIE 

Número identificador del document – lletra 

Descripció de l’activitat (acte públic, esdeveniment,...)
Descripció Data Horari 

De          a  h 
Assistents aprox. Venda d’entrades 

 Si  No 

Sol·licitud d’utilització de locals 

Altres propietats municipals (empleneu només si es necessari) 
PAELLES I CASSOLES (s’han de tornar netes) Indica quantitat i lloc on s’utilitzaran 
Quantitat: ______________  Lloc on s'utilitzaran: ________________________________
 CADIRES Quantitat: ___________________ 
 TAULES  Quantitat: ___________________ 

 ALTRES  Especifiqueu-lo: _____________________________________________________________ 

Persones organitzadores i/o de contacte 
Persona 1: Tel.: 

Persona 2: Tel.: 

Demano: 

Que em sigui autoritzada la utilització del local indicat, durant els dies i hores relacionats, previ pagament de 
la taxa que pugui correspondre i amb la subjecció a les normes d’utilització que han estat detallades. 
Signatura 

Ulldecona, de  de 

CLAUSTRE
LUDIK
CASTELL   
CENTRE CIVIC ELS VALENTINS

SALA DE PLENS
TEATRE MUNICIPAL
ERMITA
ESCOLES BARRI

CASA CULTURA
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Taxa per utilització de locals: 
Teatre Municipal 

Gratuït         40€/h  
No gratuït    80€/h 

Taxa per utilització d’altres propietats

Paelles i cassoles (s’han de tornar netes) 

Quan s’utilitzen a l’Ermita        2,00 €/per peça 
Quan s’utilitzen a altres llocs       4,00 €/per peça 

 Cadires i taules 

Cadira    0,50 €/cadira 
   2,00 €/taula 

AUTORITZACIÓ: 

  Vista la sol·licitud que precedeix la present, i comprovat el registre d’utilització dels locals municipals, per la present 
s’AUTORITZA el/la sol·licitant a utilitzar el local indicat, durant les dates, horari i amb les finalitats indicades. 

  Vista la sol·licitud que precedeix la present, i comprovat el registre d’utilització dels locals municipals, per la present 
es DENEGA el/la sol·licitant a utilitzar el local indicat, durant les dates, horari i amb les finalitats indicades pels següents 
motius:  

Signatura del regidor/a delegat/da 

Ulldecona,  de de 
DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 

Desperfectes   NO    SI 

Ulldecona, de de 

AJUNTAMENT D'ULLDECONA és el Responsable del tractament de les dades personals proporcionades sota el seu consentiment i l’informa que 
aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 
5 de desembre (LOPDGDD), amb la finalitat de registrar les peticions per utilitzar propietats municipals i conservar-les durant no més temps del 
necessari per a mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per a aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat 
adequades per a garantir-ne la pseudonimització o la destrucció total. No es comunicaran les dades a tercers, tret que sigui obligació legal. Així 
mateix, se l’informa que pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu 
tractament tot adreçant-se a AJUNTAMENT D'ULLDECONA a Carrer Major, 49 - 43550 ULLDECONA (Tarragona). Email: 
ajuntament@ulldecona.cat i el de reclamació a https://apdcat.gencat.cat.

Descripció: 
Signatura de l’encarregat/da 

Signatura Dipositaria 

Total: __________ € 

Ulldecona, de de 

Casa Cultura 
Gratuït          25€/h  
No gratuït     50€/h 

Fiança: 200€ Fiança: 100€/500€ (risc)

Ermita   

Fiança: 150€ Fiança: 100€

Castell
Gratuït       60€/h 
No gratuït   100€/h 

Actes i celebracions: Menjars:
Gratuït  60€/h 
No gratuït      100€/h 

Dependències  1€/pers
Coberts             1€/pers 

Taxa per utilització d'altres propietats:  (tots aquests elements materials es recolliran i retornaran en els horaris acordats) 

Escoles Barri Castell
No gratuït (i/o amb finalitat comercial)   10€/h 

Centre Cívic Els Valentins
No gratuït (i/o amb finalitat comercial)   10€/h 

Lúdik
Gratuït   12€/h 
No gratuït  18€/h 

Fiança: 60€

Claustres
Gratuït       30€/h 
No gratuït      60€/h 

Fiança: 100€

Sala de Plens

Fiança: 100€

(i/o amb finalitat comercial) 
(i/o amb finalitat comercial) (i/o amb finalitat comercial) (i/o amb finalitat comercial) 

(i/o amb finalitat comercial) 

Gratuït       15€/h 
No gratuït      25€/h 
(i/o amb finalitat comercial) (i/o amb finalitat comercial) 

(deixant-ho tot net)

Fiança: 10€ per peça

Taula 

Fiança equivalent a l'import de la taxa
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