
Sol·licitud

ESPAIS MUNICIPALS
Dades del sol·licitant

Entitat sol·licitant  

Persona responsable       DNI

Telèfons      e-mail

Horari de sol·licitud de l’espai     Data

Dia d’entrega de les claus   Hora  

Dia de retorn de les claus   Hora

Avinyonet del Penedès, d                            de

Signatura de qui l’atén, Signatura de l’interessat/da, 

Edifici Sales disponibles  

Cal Candi
Sala polivalent - telecentre

Sala de jocs - biblioteca

Local Social Municipal D’avinyó Nou
Sala polivalent de joventut/entitats

Sala de reunions

Local Social Municipal de Cantallops Sala polivalent

Centre Cívic “Els Gorgs” Sala polivalent

Ca La Mestra
Sala d’entitats

Sala de reunions

Local Social De Can Mitjans Sala polivalent

Avinyó Nou · Plaça de la Vila, 1 · 08793 Avinyonet del Penedès 
Tel. 93 897 00 00 · Fax 93 897 06 67 · avinyonet@diba.cat · www.avinyonet.org
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L’interessat té la responsabilitat de retornar l’espai i el material que hi ha al seu interior en les mateixes 
condicions en les que ha estat lliurat. És per això que l’entitat o persona física responsable assumirà 
qualsevol desperfecte que es pugui produïr. L’Ajuntament d’Avinyonet es reserva el dret de rescindir 
qualsevol cessió temporal en qualsevol moment.

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, responsabilitat de l’Ajuntament 
d'Avinyonet del Penedès La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud. Els destinataris de la informació poden ser altres entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer.
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