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ÚS DEL LOCAL CAN LLOBERA 

 

En/Na____________________________________________, amb NIF ___________________ 

En representació de ________________________________, amb NIF ___________________ 

amb domicili al carrer __________________________________________________________ 

escala ___ pis _______  porta ______, de la població de ______________________________ 

CP _____________ telèfon ______________, adreça electrònica _______________________ 

 

EXPOSO: 

Que vull fer ús del local municipal de Can Llobera: 

o Dia: 

o Hora d’entrada:    Hora de sortida: 

o Finalitat:  Celebració familiar   Reunió      Altres       

o Total hores:             x 20€/h  =    €  + 160€ de fiança = ingrés total:                 € 

Que conec el que estableix l’ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la taxa per a la utilització 

privativa dels equipament municipals i em comprometo a complir totes les clàusules que conté, 

deixant les instal·lacions en correcte estat de neteja. 

Que conec el que estableix el reglament d’ús de locals municipals de Sant Pere de Vilamajor. 

Per això, 

DEMANO: 

-Que l’ajuntament m’autoritzi a fer-ne ús i una vegada fetes les comprovacions adients es faci la 

devolució de la fiança en el número de compte següent: 

IBAN ( 4 dígits)   ____________________ Entitat (4 dígits)          

Oficina (4 dígits)   ____________________ Dígit de control (2 dígits)____________________ 

Número de compte (10 dígits)                  

Sant Pere de Vilamajor,                de/d’                                       de  

(Signatura) 



 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT: 

-Cal demanar la present sol·licitud amb un mínim de 10 dies naturals d’antelació a 
l’activitat prevista. 

-El lliurament d’aquesta sol·licitud NO indica que la reserva de la sala o 
equipament sigui efectiva. 

-El sol·licitant es compromet a deixar el local i/o material que utilitza en igual 
condicions en el que el trobi. 

-S’ha d’acreditar el pagament de la taxa en el moment que es presenta la 
sol·licitud. 

Pagament a realitzar al número de compte de Catalunya Caixa: 

ES3820130042110500008354, o bé amb targeta, a les oficines de l’Ajuntament. 

 

 

 

 

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 

dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer 

Usuaris de Serveis Municipals, del que és responsable l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor i seran 

objecte de tractament per gestionar els diferents serveis municipals de l’Ajuntament utilitzats pels usuaris, 

en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades 

sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. 

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de la plataforma E-tram de la 

pàgina web de l’Ajuntament, mitjançant un correu electrònic signat electrònicament, presencialment l’Oficina 

d’Atenció al Ciutadà al C/Nou, 26 de Sant Pere de Vilamajor o en qualsevol dels llocs establerts en l’article 

38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú. 

 

Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la taxa per a la utilització privativa dels equipaments 

municipals. Article 5. Quota tributària. Local Can Llobera, 20 EUR per hora de la utilització 

privativa amb un màxim de 160 EUR. 

Fiança 160 EUR, a retornar una vegada es comprovi el bon estat del local per part dels tècnics 

municipals.  


