
 

 
HOTEL D’ENTITATS DE RODA DE BERÀ 
Ajuntament de Roda de Berà 
C. Mossèn David Pujol, 2 
43883 Roda de Berà 
tel 977657712 / fax 977809071 
www.rodadebera.cat 

                                                           SOL.LICITUD D’ÚS DE L’ÀREA RECREATIVA “ELS LLIMONERS” 
DE RODA DE BERÀ 

Dades del SOL.LICITANT 

Nom: ________________________________________________________ DNI/NIE/CIF: ______________________ 

Adreça particular: _______________________________________________________________________________ 

Codi postal: ___________ Població: ______________________________ Telèfon: __________________________ 

e-mail:  ______________________________________________________ Fax: _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Dia que demana la instal·lació:  

Dia: __________________________________________  Hora d’entrada: _________________________________   

Nombre persones que faran ús de la instal·lació: ____________________________________________________  

Petició d’ús de barbacoa:  

          

 

Número de Barbacoa: ___________ Torn de Barbacoa de : PRIMER  _______hores a: _________  hores 

        SEGON  _______hores a: _________  hores 

Petició d’ús de taules i cadires:                  

                                                         Quantitat TAULES: ______________ 

                                                                                                       Números: ______________________ 

                 Quantitat CADIRES: ______________ 

DECLARO, en referència sobre la Modificació de reserves i cancel·lacions i sota la meva exclusiva 

responsabilitats: 

- Que un cop se m’hagi autoritzat a l’ús de les instal·lacions en la data sol·licitada no podré cancel·lar ni se’m 
retornarà l’import abonat per aquest concepte. No obstant si que podré modificar, per una única vegada, les 
condicions de l’ús autoritzat en relació a les dates, els horaris i números de persones, sempre que ho faci amb una 
antelació mínima de 48 hores. Aquesta modificació sempre quedarà condicionada a la disponibilitat d’espai en les 
noves condicions sol·licitades. 

- Que la no presentació meva en la data de la reserva comportarà la pèrdua del dret a fer ús de les instal·lacions, sense 
que s’admeti la devolució del preu abonat, sense perjudici del punt següent pels supòsits de no gaudir de les 
instal·lacions per motius climatològics. Aquestes mateixes conseqüències se m’aplicaran en el cas que jo no em 
presenti dins de l’hora següent a la fixada a la reserva. 

- Que sense perjudici del que declaro en el primer punt, en el cas en que les instal·lacions de l’àrea recreativa no 
puguin ser utilitzades el dia de la reserva per inclemències meteorològiques, podré sol·licitar una nova data, sempre 
que ho faci dins dels dos dies següents a la data de la reserva no gaudida, petició que quedarà condicionada a la 
disponibilitats d’espai a la nova data sol·licitada. 

- Que estic assabentat del Reglament Regulador de l’ús de l’àrea recreativa “Els Llimoners” de Roda de Berà, rebent 
una còpia del mateix. 

- Que estic conforme amb dit reglament i que soc coneixedor del Capítol 2on. Normes d’us de La Instal·lació i dels 
Capítol 3er, sobre el Règim Sancionador del mateix. 

 
ADJUNTO la documentació que s’indica en el revers. 
 

  AUTORITZO  a l’Ajuntament a enviar notificacions electròniques en els tràmits relacionats amb aquest escrit. 

 
 
Roda de Berà, _______ de _________________________de 201____. 
 
(Signatura) 

 
 

Les dades de caràcter personal que ens proporciona seran incorporades a un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament de Roda de Berà amb 
la finalitat d’exercir les seves competències i funcions conforme als termes establerts a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició presentant un escrit al Registre 
General de l’Ajuntament, carrer Joan Carles I, 15 · 43883 Roda de Berà. 
 

SI  

NO  

SI  

NO  


