REGISTRE GENERAL D’ENTRADA:
Núm.
Data

SOL·LICITUD PER USAR UN ESPAI O MATERIAL MUNICIPALS
Sol·licitant
Nom i llinatges

NIF

Domicili
Representant
Nom i llinatges

NIF

Dades per a notificacions
Titular de l’adreça
Adreça
Municipi
Telèfon fix

CP
Telèfon mòbil

Fax

Adreça electrònica
Dades de l’activitat per a la qual es demana el material o l’espai municipals
Nom

Data

Espai

Horari

Material sol·licitat (*especificau el tipus, els metres o les característiques especials a l’apartat ‘Observacions’)

□ Equip de so
□ Cadires:
unitat/s
□ Taules:
places*
□ Tanques: unitats
□ Senyals de trànsit*

Cadafal:

□ Petit
□ Mitjancer
□ Gran
(Especificau altres mides a l’apartat
‘Observacions’)

Contenidors de reciclatge:

□ Contenidors de paper:
□ Contenidors d’envasos:
□ Contenidors de vidre:
□ Contenidors de rebuig:

unitat/s
unitat/s
unitat/s
unitat/s

Altre material
Observacions

EXPÒS:
Que, per poder fer aquesta activitat, es necessita el material i/o l’espai que es detalla més amunt.
DECLAR:
1. Que em responsabilitz de fer un bon ús del material i els espais municipals que sol·licit usar i que em compromet a deixar-los o
retornar-los en les mateixes condicions en què els he rebut una vegada que hagi acabat l’activitat.
2. Que em compromet a fer-me càrrec del cost dels desperfectes que es puguin ocasionar, amb motiu de la realització de
l’activitat, tant en el material com en l’espai sol·licitats.
3. Que em compromet a separar els residus que es generin durant l’activitat que s’esmenta més amunt, si s’escau.
4. Que accept acomplir les obligacions que estableixen les ordenances i els reglaments municipals corresponents, la qual cosa
pot implicar, en cas de no fer-ho, una sanció econòmica.
Per això,
DEMAN:
Que se m’autoritzi a poder disposar del material i/o l’espai sol·licitats per dur a terme l’activitat esmentada.
Artà, ........... d ....................................... de 20.........
(Signatura)

AJUNTAMENT D’ARTÀ
La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer automatitzat de
l’Ajuntament d’Artà. Així mateix, aquestes dades són objecte de protecció d’acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició
adreçant-vos personalment a l’Ajuntament d’Artà (pl. de l’Ajuntament, 1, 07570 Artà) o mitjançant l’adreça de correu ajuntament@arta.cat.

