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Solꞏlicitud d’emissió d’un programa a la ràdio comunitària de Vilꞏla 
Urània  

 
Dades d’identificació i contacte de la persona responsable de l’equip d’enregistrament 

(Cal que estigui inscrita com a membre de la ràdio.) 

Cognoms, nom:        DNI: 
Correu electrònic:       Tel. mòbil: 

 
 

Integrants de l’equip del programa que es proposa (màxim 6 persones) 

1.-       4.- 
2.-       5.- 
3.-       6.- 

 
Programa que es proposa emetre 

Nom del programa: 
Periodicitat d’emissió (diària, setmanal, etc.): 
Durada d’emissió: 
Durada d’ús de l’estudi de ràdio (màxim 1h 50 min): 

 
Descripció breu del programa que es proposa 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 
Un cop acceptat el programa caldrà comunicar trimestralment la voluntat de mantenir o canviar els horaris 
d’us de l’estudi així com les línies temàtiques que es tractaran durant el trimestre següent. 

 
Característiques del programa 

Públic al qual s’adreça: 
Llengua principal del programa: 

 
 
 
 
 

Continua a la pàgina següent  
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Característiques tècniques 

Nivell de coneixements respecte l’ús d’equipament tècnic: 

 cap           bàsic           mitjà          alt 
 
Preferència horària d'ús de l’estudi: 

-1a.     -2a. 

-3a.      -4a. 
 
Preferència de franja horària d’emissió del programa: 

 
 

 
Informació bàsica sobre protecció de dades 

D'acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que, en tramitar aquest document, consentiu 
expressament que les vostres dades personals, siguin tractades per l'Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de 
gestionar les activitats del centre organitzades pel propi Ajuntament i que siguin incloses al fitxer 053, amb Codi 
Tractament 0195, propietat de l'Ajuntament de Barcelona. 
 
L'encarregat del tractament d'aquestes dades és Trànsit Projectes SL, amb NIF B59489351. Tots aquests 
tractaments es legitimen pel vostre consentiment exprés, d'acord amb allò disposat als articles 6 i 9 del Reglament 
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.  
 
No se cediran dades a tercers, tret que sigui obligació legal. Teniu dret a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-
les, solꞏlicitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i solꞏlicitar-ne la limitació.  
 
Podeu consultar la informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades al lloc web següent: 
http://www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades. Les vostres dades seran eliminades un cop acabada la gestió de 
l'activitat indicada a la finalitat.  
 

 
Amb tot això: 
 

- Solꞏlicito, en nom de tot l’equip, que s’accepti la proposta d’emissió del programa 
especificat anteriorment, a l’emissora de ràdio comunitària de Vilꞏla Urània.  
 

- Faig constar que tan l’equip detallat anteriorment, com jo mateix/a, coneixem i assumim 
el reglament del projecte de ràdio comunitària de Vilꞏla Urània. 
 

- He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les 
meves dades personals. 

 
 
 
Barcelona, ____  de  _______________  de 20___ 
 
 
 
 
 
Signatura de la persona responsable del programa 
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