SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’ACTES (FESTEJOS I CELEBRACIONS POPULARS)
A LA VIA PÚBLICA
A

DADES GENERALS DE L’ENTITAT SOL·LICITANT (si fa al cas)

NOM

C.I.F.

DOMICILI SOCIAL (carrer, plaça...)

CODI POSTAL I LOCALITAT

NÚMERO D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE
D’ASSOCIACIONS VEÏNALS DE L’AJUNTAMENT DE
BURRIANA (si fa al cas)

TELÈFON

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL DE L’ENTITAT (si fa al cas)/DADES DEL
SOL·LICITANT
NOM I COGNOMS
D.N.I.
B

ADREÇA (carrer, plaça...)
C

CODI POSTAL I LOCALIDAD

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

ACTIVITAT (porrats, revetlles, balls, sopars, focs artificials, bous al carrer, processons...)

DIES CELEBRACIÓ

HORA D’INICI

HORA FINALITZACIÓ

-

1

VÍES PÚBLIQUES QUE ES PRETENEN OCUPAR

QUANTITAT APROXIMADA DE PARTICIPANTS (si escau)
INDIQUEU, SI ÉS CAS, ELS ELEMEMENTS QUE S’INSTAL·LARAN A LA VÍA PÚBLICA (taules,
cadires, tarimes, cadafals...)

INDIQUEU SI EXISTIRÀ AMBIENTACIÓ MUSICAL (en directe o no)
DETERMINEU, SI ESCAU, LA UBICACIÓ DELS LAVABOS I URINARIS
INDIQUEU SI HI HAURÀ ALGUNA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR:
Certificat acreditatiu del firmant en representació de l’entitat (si fa al cas).
Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
Fotocòpia compulsada dels estatuts de l’entitat i document acreditatiu de la inscripció en el
registre corresponent (si escau).
Croquis de les vies públiques on pretén realitzar l’activitat.
Fotocòpia compulsada de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil per danys al
públic assistent i a tercers, per l’activitat desplegada.
En cas que es realitze el muntatge de qualsevol instal·lació, com ara una tarima, cal aportar
certificat expedit per tècnic competent i visat pel seu col·legi professional, on es faça constar
que serà l’encarregat de la supervisió i direcció del muntatge de les instal·lacions i que els
materials i instal·lacions reuneixen les condicions tècniques de seguretat i solidesa suficients
per a l’activitat de què es tracta.
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D

SOL·LICITUD

SOL·LICITE:
1. AUTORITZACIÓ per a realitzar l’activitat abans indicada / tancar les vies públiques
expressades.
2. CESSIÓ TEMPORAL del següent material municipal:
- tanques (indicaqueu-ne quantitat): ______.
- tarima (indiqueu-ne els m2): _____.
- altres (indiqueu quins):

Firmat: _____________________
Burriana, __ d_ _____________ de 2____

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE BURRIANA
Les dades de caràcter personal que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per l’Ajuntament de Burriana, com a
titular responsable del fitxer, en l’ús de les funciones pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seues competències. Així mateix, se l’informa
de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l’art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/1999).
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