
ESPAI RIDAURA 
Santa Cristina d’Aro 

 

 

 

(*) D’acord amb la normativa establerta i que s’esmenta al dors 

 

Persona de contacte  DNI 

Adreça i població 

Telèfon de contacte  MAIL 

Nom entitat/associació 

Adreça 

Població  NIF 

 

NOM DE L’ACTIVITAT:        ______________________________________________________________________________ 

ASSISTENTS PREVISTOS: ___________________________            Data activitat: ___________________________________ 

Hora d’inici: _____________________________________           Hora d’acabament ________________________________ 

Hora d’arribada per a muntatge  _________________________  Hora prevista desmuntatge _________________________  

PRÈVIES, INSTAL∙LACIONS I ASSAJOS 

Anoteu els dies i les hores que necessiteu per preparar l’activitat i qualsevol informació complementària que creieu: 

 _____________________________________________________________________   _____________________________  

 _____________________________________________________________________   _____________________________  

ALTRES NECESSITATS 

EQUIPAMENT I MATERIAL NECESSARI 

 

ORDINADOR 

 

PROJECTOR 

 

EQUIP DE SO I IL∙LUMINACIÓ 

 

 CADIRES 

 

 TAULES 

 

 ALTRES _____________________________ 

Santa Cristina d’Aro, el dia _____________ de/d’ ________________________________ de ___________________ 

 

 

   

DEMANDA OCUPACIO ESPAI RIDAURA(*) 

ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’AROc/
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ESPAI RIDAURA 
Santa Cristina d’Aro 

NORMATIVA ESTABLERTA PER A L’OCUPACIÓ DE L’ESPAI RIDAURA I LA GESTIÓ DE LA SOL∙LICITUD 

Situació: c/ de la Plataneda, núm. 1 de Santa Cristina d’Aro 

Aforament: asseguts 347 persones; dretes fins a 1.200 persones 

Escenari i equipament: Veure dossier annex 1 

Les entitats peticionàries de Santa Cristina d’Aro hauran de figurar en el Registre Local d’Entitats i hauran de tenir tota la 

documentació al dia; si no són del municipi, hauran de figurar en el Registre d’Entitats de la Generalitat de Catalunya. 

L’obertura  i  tancament  de  l’Espai  Ridaura  anirà  a  càrrec  d’una  persona  nomenada  per  l’Ajuntament,  per  a  la  qual  cosa 

hauran  de  comunicar  l’hora  prevista  d’accés  i  sortida  del  local.  En  aquest  sentit  el  peticionari  haurà  de  nomenar  una 

persona responsable que serveixi de contacte (annex 2). 

La  cessió  d'espais  es  factura  segons  l’Ordenança  Fiscal  núm.  15,  reguladora  de  la  taxa  per  la  prestació  dels  serveis 

mitjançant  utilització  d’instal∙lacions  municipals;  El  tècnic  de  so  i  il∙luminació  haurà  de  ser  l’indicat  per  l’Ajuntament  i 

facturarà els seus serveis directament a qui formuli la demanda; en aquest cas s’hauran de posar en contacte amb el tècnic 

de llum i so de l’Espai Ridaura per tal que aquest darrer li expliqui el funcionament dels equips de la sala i indiqui, si és el 

cas,  el  preu  del  lloguer  de  l’equip.  L’Ajuntament  es  reserva  el  dret  d’eximir  de  despeses  aquelles  activitats  de  caràcter 

cultural  i/o  interès  social que siguin d’interès per a  la programació del  centre. En  tot cas, es  tractarà sempre d’activitats 

obertes al públic, sense afany de lucre i organitzades per una persona jurídica legalment constituïda. L’Ajuntament es farà 

càrrec de la climatització, però no del servei de neteja. 

Les entitats són responsables de prendre les mesures legals i obligatòries en matèria de seguretat, del control d’accés a la 

sala i el nombre d’assistents; en cap cas es poden utilitzar productes que posin en perill les instal∙lacions i/o els assistents, 

com poden ser: productes químics, pirotècnics, inflamables, etc. En el cas de les quines, ho hauran de comunicar al Servei 

Territorial del Joc i d’Espectacles de la Generalitat de Catalunya. 

La cessió d'un espai no obliga l’Ajuntament a incloure l'activitat acollida en el material de difusió, ni imprès ni electrònic, de 

la seva programació. No es consideraran, en principi, les sol∙licituds que tinguin una previsió superior als 90 dies. 

L’Ajuntament  es  reserva  el  dret  de  suspendre  una  sol∙licitud  aprovada  quan  concorrin  raons  de  força  major  o  per 

coincidència  amb  activitat  pròpia  de  l’Ajuntament.  En  aquest  cas  proposarà  una  alternativa  als  organitzadors  de  l'acte 

suspès  amb  la màxima  antelació  possible.  L’Ajuntament  es  reserva  el  dret  de  denegar  la  cessió  d'un  espai  a  qualsevol 

activitat que contradigui els seus objectius. Tampoc s’acceptarà l’organització d’activitats que facin apologia de la violència, 

intolerància, o que discriminin per religió, cultura o gènere. 

El peticionari haurà de deixar  la  instal∙lació neta  i ordenada  i en  les mateixes condicions que la varen trobar, anirà al seu 

càrrec  qualsevol  deteriorament  o  desperfectes  que  sofreixi;  també  garantirà  que  l'activitat  programada  respectarà  el 

compliment dels drets i deures en matèria de propietat intel∙lectual en relació a les obres, interpretacions o activitats que 

es portin a terme, i assumirà les despeses que se'n puguin derivar. 

Les  dades  personals  que  el  sol∙licitant  faciliti  quedaran  enregistrades  en  un  fitxer  titularitat  de  l’Ajuntament  de  Santa 

Cristina d’Aro,  Espai Ridaura,  creat per  a  gestionar  les  activitats que  s'hi  porten a  terme.  L’Ajuntament es  compromet a 

complir  els  seus  deures  de mantenir  reserva  i  d'adoptar  les mesures  legalment  previstes  i  tècnicament  necessàries  per 

evitar‐ne un accés o qualsevol classe de tractament no autoritzat. En qualsevol cas el titular de les dades pot exercir els seus 

drets d'accés, rectificació i cancel∙lació tot adreçant‐se a: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, pl. Catalunya, núm. 1; 17246 

Santa Cristina d’Aro, telèfon al 972 837 010 i correu electrònic ajuntament@santacristina.cat. 
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