
 

SOL•LICITUD D'ÚS D'INSTAL•LACIONS MUNICIPALS 
 
Jo _________________________________________________________________  que visc a _________________ C/ o Pl. 

_____________________________ núm. ___  pta.___ tel. _______________  amb DNI ________________ com a President/a 

de l’Associació __________________________________________________________________ 

 
EXPOSE: 
 
1.- Esta associació està actualment en situació d’activitat i funcionament registrada en el Cens Locals d’Associacions de 
l’Ajuntament de Picanya. Entre els seus objectius prioritaris està el facilitar la pràctica de la seua activitat als ciutadans/anes que 
els puga interessar, tot i potenciant la seua difussió com a manifestació de convivència i millora de la qualitat de vida. 
 
2.- Donada l’activitat que l’associació desenvolupa té la necessitat d’iniciar la temporada el dia ___ de _______________ de 

201__ i finalitzar-la el dia ___ de __________________ de 201____.  

(En cas que el termini fixat variara, s’avisarà a l’Ajuntament). 

 
3.- Necessitem fer ús de la instal·lació  ___________________________________ per als objectius propis de l’Associació. El 
nombre de persones que la utilitzaran seran: 
 
Actitvitats culturals: Cal especificar el nombre de persones participants sobre la franja horària reservada. 
 
Activitats esportives: Cal indicar el nombre de persones o equips en cada categoria 
 

Esports col·lectius  Masculí Femení  Masculí Femení 
Equips Prebenjamí   Cadet   
 Benjamí   Juvenil   
 Aleví   Sènior   
 Infantil   Veterans   
Esports individuals  Masculí Femení  Masculí Femení 
Esportistes Prebenjamí   Cadet   
 Benjamí   Juvenil   
 Aleví   Sènior   
 Infantil   Veterans   

 
Dies i horari d’ocupació: 
 

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

17.00-17.30        

17.30-18.00        

18.00-18.30        

18.30-19.00        

19.00-19.30        
19.30-20.00        
20.00-20.30        

20.30-21.00        

21.00-21.30        
21.30-22.00        

 
3.- Totes les persones que utiitzen l’esmentada instal•lació pertanyen a l’associació sol•licitant. 
 
4.- Si en la instal•lació es donara el cas d’organitzar alguna activitat diferent a la sol•licitada, l’Associació haurà de requerir la 
corresponent autorització de l’Ajuntament, per tal de poder desenvolupar-la. 
 
SOL•LICITE: 
 
L'autorització per tal d’utilitzar d’una forma gratuïta, l’esmentada instal·lació. I per que així conste, als efectes oportuns signe el 

present document en Picanya a ___ d’_________________ de 201_____ 

 
 
           El President/La Presidenta 
            (signatura) 
 

* Si una Associació necessita més d’una instal•lació, s’ha de complimentar un full per cada instal•lació. 


