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º 
 

 
FITXA DE SOL·LICITUD DEL TEATRE ZONA NORD 

 
 DADES DEL SOL·LICITANT 
 

 
Nom companyia / grup / entitat: 

Nom persona de contacte:  
Adreça: _________ 

Població: _____ _____________________ C.P: ______________ 

Telèfon: ________________________ Fax: ___________________ 

e-mail:  

NIF (entitat): ____________ 

Núm integrants i breu descripció de la companyia: __ _ 

 

 
 
 DADES SOBRE L’ACTIVITAT 
 

 

Tipus d’acte__ ___________ 

Obert al públic       ___                                     Tancat al públic     _   

Dies d’assaig setmanals:______________ 

Període: del____ de_____ al____ de_____   Horari: _______ 

Data/es de l’actuació: __Horari:_ 

Previsió d’assistents_______ 

Breu descripció de l’activitat: ______ 

 

 
 
Espai/s demanat/s (especificar si son sales, camerinos, teatre...) : 

 

 

 
 
Contraprestació:       si ___              no  ___         

tipus______________________ 

Data de la contraprestació  
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 NECESSITATS TÈCNIQUES 
 

 
Infraestructura i personal tècnic  que aporta el  grup                                                                                

So __  Il·luminació ___  Maquinària ___  tècnic llums ___  tècnic So ___                                                       

 
Infraestructura i personal tècnic de suport que sol·licita a l’equipament: 
_Il·luminació ___  Maquinària ___  tècnic llums ___  tècnic So ___ 

 
El sol·licitant lliura fitxa tècnica de l’activitat al teatre?:  si ___   no___   

S’ha lliurat fitxa tècnica del teatre a la companyia?:       si ___       no___   

 

 

Aplicació de preus públics (a emplenar pel Centre Cívic) 

 

Import cessió de  teatre i sales (especificar tipus de sala i durada de la sessió):  

Data de pagament:  

 

 
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 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, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-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. 
 
 
Signatura i data amb la que afirmo conèixer i assumir la normativa de cessió d’espais del 
centre: 
 
 

 

                                                               
Segell de l’entitat      Segell de l’equipament 
 
 

 
        

Barcelona .................de..............................de....... 

http://www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades

