Ajuntament
de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona
T. 936 39 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

Sol·licitud

Activitats o
esdeveniments particulars

RESERVAT PER AL SEGELL DE COMPROVACIÓ DE RECEPCIÓ O REGISTRE

Dades personals
En/Na ___________________________________________________________________________ NIF _____________________
En representació de __________________________________________________________________ NIF _____________________
amb domicili al carrer _______________________________________________________________________________ núm. ______
de la població de ________________________________________________________________________ codi postal ____________
telèfon/mòbil ____________________________ correu electrònic ______________________________________________________
El dia ______________________________________________ amb l’horari reserva d’espai de ______________ a ______________ h.
Descripció de l’activitat:

Local o espai: (S’ha de demanar, com a mínim, una setmana abans)
L’Escorxador

Mur

Poliesportiu +

Vestidors

_______________________

Per poder fer ús d’aquestes instal·lacions s’haurà d’abonar la taxa municipal corresponent establerta en l’Ordenança Fiscal núm. 22 i dipositar una
garantia, que li seran retornada després de fer la comprovació de l’estat d’aquestes.
IMPORT TAXA: ___________________ IMPORT GARANTIA: ___________________
FORMA DE PAGAMENT

Transferència

Targeta

Efectiu

Materials (S’han de demanar, com a mínim, una setmana abans)
Cadires ____

Tanques ____

Taulons 2x1m ____

Carpes ____

Per poder fer ús d’aquestes instal·lacions s’haurà d’abonar la taxa municipal corresponent establerta en l’Ordenança Fiscal núm. 45 i dipositar una
garantia, que li seran retornada després de fer la comprovació de l’estat d’aquestes.
IMPORT TAXA: ___________________ IMPORT GARANTIA: ___________________
FORMA DE PAGAMENT

Transferència

Targeta

Efectiu

Observacions

Begues,

d

de 20

Signatura,

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i de l’ article 18 del seu Reglament de desplegament,
aprovat pel Reial Decret 1720/2007, l’Ajuntament de Begues, informa que les dades recollides quedaran registrades en el fitxer Usuaris Serveis Municipals amb la finalitat
de Gestió dels diferents serveis públics municipals de l’Ajuntament, utilitzats pels usuaris. Els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació es poden exercir dirigint-se
a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o per correu postal a Avinguda de Torres Vilaró, 4. 08859 Begues o per correu electrònic begues@begues.cat

Sol·licitud

Activitats o
esdeveniments particulars
En el cas de fer ús d’un espai municipal els horaris estaran sotmesos a les següents condicions:
1. Segons l’Ordre d’horaris d’establiments, espectacles i activitats sotmesos a la Llei 11/2009 per la qual es regulen els horaris dels
establiments oberts al públic, l’horari de tancament serà fins a la 1.30 hores com a màxim i es poden perllongar per un període de
seixanta minuts la nit del divendres a la matinada del dissabte, la nit del dissabte a la matinada del diumenge i la nit de la vigília dels
festius a la matinada dels festius.
2. Segons l’Ordenança Municipal de Sorolls i Vibracions, a partir de les 22.00 hores s’haurà de mantenir un volum moderat de la música.
3. S’ha de respectar l’entorn i els veïns més propers.
4. En cas de qualsevol incidència hauran de posar-se immediatament en contacte amb la policia local al telèfon 93 6391090
5. La policia local en compliment de les condicions i en cas d’aldarull i soroll excessiu que molesti als veïns podrà impedir la continuació de
la festa.

Es recorda a la persona autoritzada que no podrà realitzar altres activitats que les indicades en aquesta autorització i que haurà de deixar la
instal·lació utilitzada en les mateixes condicions que la va trobar.

Espai reservat per a l’Ajuntament
Còpia departaments/persones implicats:

Autoritzat per:

