ADRECES ÚTILS:
Serveis per a entitats i formularis:
http://www.sabadell.cat/ca/serveis-per-a-entitats
-

Si vols més informació
apropa’t a

RECURSOS I TRÀMITS
PER A ACTIVITATS
D’ENTITATS

Comunicacions amb l’ajuntament
Subvencions de l’ajuntament
Altres subvencions i premis
Sol·licitud de cessió d’immobles de
propietat municipal per a entitats sense
ànim de lucre

Cessió i lloguer d’espais municipals
http://web.sabadell.cat/necessitats/lloguer-cessio-ireserva-d-instal-lacions
Taxes per la utilització privativa d’equipaments
culturals, cívics i educatius municipals
http://ca.sabadell.cat/pdf/ordenances/3.14.pdf
Model instància per tràmit presencial
http://www.sabadell.cat/ca/fitxa-tramit/110601tramit-1141
Legislació vigent per a entitats i associacions
https://voluntariat.gencat.cat/dgacc/normativa/
Estades i vacances - Jove.cat
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_esta
des/Activitats_educacio_lleure_Recursos_entitats_
empreses/
Espais de participació ciutadana
http://web.sabadell.cat/espais-de-participacio
Seu electrònica municipal
https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/portada_c
at.asp
Informació sobre certificat digital IdCAT
https://www.idcat.cat/

C. Blasco de Garay, 19
08202 Sabadell
Tel. 93 745 33 01

oficinajove@ajsabadell.cat
www.sabadell.cat/jove
De dill a dij de 9 a 15 h de 16 a 18 h.
Divendres de 9 a 15 h.
Agost tancat.

oficinajovesabadell
@sbdjove
@sbdjove

Les entitats poden
sol·licitar fer ús i/
o llogar diferents
espais municipals
per tal de portar a
terme les seves
activitats.

Participació i associació:
Cessió d’immobles municipals per a entitats sense
ànim de lucre. Les entitats i associacions sense
ànim de lucre poden formalitzar una sol·licitud per
tal de poder fer un ús estable d’espais municipals.
Cal consultar la documentació necessària i el
reglament per a la cessió a la web.
Cessió d’espais culturals, d’oci i esportius:

Podeu realitzar els tràmits en línia o bé
presencialment a les Oficines d’Atenció Ciutadana.
Existeixen també diferents espais de participació
ciutadana on podeu també participar de manera
activa.

Espais de participació ciutadana
Existeixen diferents taules i espais de participació
on es fomenta la implicació de les entitats, veïns i
veïnes etc l’objectiu d’apoderar i implicar-los en la
presa de decisions sobre aquelles qüestions que
afecten als diferents barris, realitzar activitats
conjuntes, promoure els espais de participació i
dinamització etc. Consulteu a la web tots els
espais actius.

Cessió i lloguer d’espais municipals
Per utilitzar les aules, les sales, els auditoris dels
Centres Cívics, biblioteques, de l’ Espai Polivalent
del Parc del Nord etc cal fer una reserva prèvia.
Podem diferenciar dues tipologies d’espais de
cessió:

-

Cessió de centres Cívics i Espai Polivalent
del Nord
Cessió d’espais a L’ Estruch
Cessió d’espais a les Biblioteques
municipals
Cessió i ús d’espais al Casal Pere Quart
Cessió de la Sala Miguel Hernández
Cessió del Teatre municipal La Faràndula
Cessió Teatre Principal
Lloguer
d’instal·lacions
esportives
municipals.
Ús de centres d’educació infantil primària,
educació especial i de formació permanent
d’adults.

Espai Emprius

Altres peticions
Les entitats juvenils poden sol·licitar suport logístic
per a portar a terme les seves activitats. Contacta
amb l’ Oficina Jove i t’orientarem de quin suport et
podrem oferir i com hauràs realitzar la petició.

Comunicacions amb l’ajuntament
Per tal de comunicar-vos amb l’ajuntament i
tramitar les vostres peticions cal que realitzeu el
tràmit telemàticament o presencialment a les
Oficines d’Atenció Ciutadana. Recordeu que a la
petició cal que hi feu constar tota la informació
referent a la petició (nom de l’activitat, dies, horaris,
espai de realització, material necessari etc). A la
web municipal trobareu els diferents formularis.

Activitats d’educació en el lleure
Recorda que, quan portis a terme activitats en el
lleure, cal que tinguis en ment diferents
informacions:
-

L’Espai Emprius és un equipament de més de
600m2 adreçat als i les joves, entitats i col·lectius
juvenils de Sabadell. És un espai de relació,
intercanvi i cooperació entre joves, entitats,
associacions i creadors de la ciutat. Un nou
referent en la creació, la innovació, l'apoderament i
la cohesió social entre entitats i associacions.
Consulta a la web de joventut com pots participar
a la seva Taula de programació i el calendari
d’activitats previst.

-

Com he de notificar les activitats
d’educació en el lleure i a on?
Quina és la normativa específica?
Altres informacions

Pots consultar i aprofundir
tots aquests continguts a l’
apartat
d’estades
i
vacances de web de la
Generalitat.

