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ACTIVITATS ROSER DE MAIG 
SOL·LICITUD PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS A LA 
FESTA MAJOR DEL ROSER DE MAIG 
 
DADES DE L’ENTITAT 
Nom entitat CIF 

Domicili social 

Municipi Codi postal 

Telèfon Correu electrònic 

Nom i cognoms representant NIF/NIE 

Domicili  

Municipi Codi postal 

Telèfon Correu electrònic 

 
DADES BÀSIQUES DE L’ACTIVITAT 
Nom de l’activitat 

Tipus   Cultural    Esportiva   Altres (especificar) 

Espai on tindrà lloc 

Data/es Hora d’inici Hora de finalització 

Entitats col·laboradores 
 

 

Nombre previst d’assistents * Persones vulnerables** No    Alguns    Sí  

Presència de begudes alcohòliques Si    No     Risc social ***  No    Moderat    Alt  

Presència de foc **** Si    No     Megafonia o activitat sorollosa No   Moderat   Alt  

Responsable de l’acte 

Nom 

Tel                          e-mail:  

Suplent 

Tel                         e-mail 

(*) Previsió d’assistents en el moment de màxima concurrència, inclosos actuants. 
(**) Són aquells que necessitarien suport especial en cas d’evacuació, com és el cas de menors de 3 anys, menors no 
acompanyats, gent gran no acompanyada, persones discapacitades, etc. 
 (***) Risc de comportaments conflictius degut al tipus d’esdeveniment o tipus de públic. 
(****) Pels actes amb pirotècnia és imprescindible sol·licitar el permís corresponent segons la legislació vigent. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ I SEGURETAT (a omplir per l’Ajuntament) 
Aforament autoritzat  

Equip de primera intervenció  

Vigilància de seguretat  

Agents policia local  

Mitjans sanitaris  

Altres  
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BREU DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 

 

 

 

Recorregut (en el cas d’activitats itinerants, indicar la ruta i horaris) 

 

 

 

REQUERIMENTS D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS MUNICIPALS 
Espai públic o equipament 

Dates i horaris (a les de l’activitat s’han d’afegir les necessàries pel muntatge i desmuntatge) 

 
 
 
Taules Cadires Tanques 

Tarima: Sí    No  Amb escala: Sí    No  Mides (ample/llarg/alçada) 

Emplaçament dels elements anteriors 

Equip de so: Sí    No  Característiques 

Punt de llum: Sí    No  Potència Generador: Sí    No  Potència 

Contenidors de brossa (quantitat i tipus) 

Necessitat de neteja de la via pública (indicar dates, hores i motiu) 

 
 
 
 
Trofeus (indicar tipologia i quants) 

 
ALTRES NECESSITATS O INFORMACIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
 
 
 
 
 
Nota 1: és obligatori disposar d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi 
l’activitat i estar-ne al corrent de pagament. Consulteu les característiques als departaments 
municipals de referència. 
Nota 2: la cessió d’infraestructures i serveis municipals estarà supeditada a les disponibilitats 
i consideracions dels serveis municipals responsables. 
 
 
 
                Signatura  
 

Cerdanyola del Vallès, a        de                          de 
 
D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, se li informa que les dades facilitades seran tractades amb 
la finalitat de la gestió de les sol·licitud del servei i/o tràmit. El Responsable del tractament és l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. La 
base legal pel tractament és l'exercici de les competències municipals i/o el seu consentiment. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, 
supressió, oposició, limitació, portabilitat mitjançant petició formal acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I, a l’Ajuntament de Cerdanyola 
del Vallès (pl. Francesc Layret, s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès) o través de la Seu Electrònica. Per a més informació sobre el 
tractament de dades pot consultar la Política de Privacitat de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a: 
https://www.cerdanyola.cat/proteccio-dades. 
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