Faig arribar a l'Ajuntament la següent:

INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA i/o SOL·LICITUD DE MATERIAL
Dades identificatives del/la sol·licitant:
Nom:
Document d'identificació:
Correu electrònic:
Adreça:
Població:

Telèfon:

Mòbil:

Província:

Codi postal:

Dades identificatives del/la representant: (*)
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Els poders ja s'han presentat i continuen vigents

Nom:
Document d'identificació:
Correu electrònic:
Adreça:
Població:

S'acredita la representació

Telèfon:

Es declara la representació

Mòbil:

Província:

Codi postal:

Us exposo:
Es sol·licita l'autorització per a la realització de la següent activitat:
Lloc de l'activitat:
Dia/dies:

Número de persones que es preveu que assistiran:

Horari de l'activitat:
SI Suposa interrupció o afectació al trànsit rodat

NO Suposa interrupció o afectació al trànsit rodat

Material sol·licitat a l'Ajuntament:
Número de contenidors que es sol·liciten (0-5):
Quantitat

Orgànica: 0

Envàs:

0

Vidre:

0

Paper:

0

Material

Us demano:
L'autorització d'ús de la via pública per a la realització de l'activitat sol·licitada i/o el subministrament del material
ressenyat.
En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per
l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud, d'acord amb el seu consentiment.
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que
les dades no seran cedides a tercers.
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd

Terminis:
El termini de sol·licitud de les autoritzacions, llicències i diferents permisos que tenen entrada en aquest Ajumtament ha
de ser de 10 dies hàbils previs a l'activitat. En cas que no es respecti aquest termini no es donarà curs al títol
administratiu habilitant, amb les conseqüències jurídiques que pugui donar lloc.
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Un cop presentada la sol·licitud i transcorregut el termini de 10 dies hàbils ( descomptant els diumenges i festius ) sense
haver rebut la corresponent notificació de resolució, s'entendrà estimada per silenci administratiu positiu, en els termes
especificats en aquesta sol·licitud.

Condicions:
- Aquesta autorització no eximeix de la obligació d'obtenir els permisos i llicències d'altres organismes competents en
la matèria prèviament a l'exercici de l'activitat.
- La Brigada Municipal us prestarà el material sol·licitat i que sigui possible en l'esmentada data, el qual haurà de ser
retornat en les mateixes condicions.
- El titular de l'autorització és responsable de contractar la deguda assegurança de responsabilitat civil per fer front
als danys que puguin patir els participants i tercers, durant tota la vigència del títol administratiu i fins a la completa
retirada de les instal·lacions, si s'escau. Així mateix, és responsable d'adoptar les mesures necessàries per garantir
la seguretat dels espectadors, participants i públic en general.
- Un cop finalitzat el termini d'aquesta autorització, serà necessari restablir la zona al seu estat anterior, si fos el cas, i
al compliment de l'horari establert.
- el compliment de les ordenances municipals, especialment de l'ordenança municipal reguladora del soroll i les
vibracions, i de convivència ciutadana i la resta de legislació aplicable.
- Al pagament de les taxes i preus públics municipals corresponents amb motiu d'aquesta ocupació de terrenys de
domini públic i/o lloguer de material municipal.

Accepto la notificació electrònica

Adreça-e d'avís:

Tel. mòbil:

Signatura:

Sant Feliu de Guíxols,
Per imprimir cliqueu aquí - Recordeu signar la instància
En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per
l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud, d'acord amb el seu consentiment.
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que
les dades no seran cedides a tercers.
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd

