CEP

Àrea de Territori i Espai Urbà
Regidoria d’Espai Públic

SOL·LICITUD D’INSTAL·LACIÓ D’ATRACCIONS I PARADES DE FIRA
SOL·LICITANT / ENTITAT
Nom/Raó social______________________________________________NIF____________________
Adreça____________________________ Població ________________________CP_____________
Telèfon _____________________Correu electrònic ________________________________________
REPRESENTANT
Nom i cognoms_____________________________________________DNI_____________________
Adreça________________________________ Població ___________________CP_______________
Telèfon ______________________Correu electrònic _______________________________________
En qualitat de ______________________________________________________________________
 accepto que totes les comunicacions relatives a aquesta sol·licitud es facin mitjançant correu electrònic
NOM DE L’ACTIVITAT GENERAL on s’inclou les atraccions / parades de fira (*)
________________________________________________________________________________________
(*) Per autoritzar aquests actes caldrà que s’incloguin dins d’una activitat general (Festes Majors, Fira de Novembre...) més enllà del fet
que es compleixin els requeriments tècnics.

AFECTACIÓ ESPAI PÚBLIC
Dia d’inici de l’acte ___________Dia fi de l’acte ___________Hora d’inici___________ Hora fi____________
Dia d’inici de l’afectació (muntatge) _____________________Hora d’inici __________ Hora fi____________
Dia fi de l’afectació (desmuntatge) _____________________Hora d’inici __________ Hora fi____________
Nom i mides de les instal·lacions (atraccions i/o parades) :
NOM ATRACCIÓ

DIMENSIÓ (m2)

TIPUS PARADA

DIMENSIÓ (m2)

Documentació a adjuntar:
- Documentació necessària parades fira i de venda ambulant
- Documentació necessària instal·lacions tècniques i atraccions
Vilanova i la Geltrú, ____ d _____________________de 20___
Signatura (en cas de persona jurídica, ha de firmar el representant)

Terminis de presentació de la sol·licitud d’activitats a la via pública amb comunicació prèvia:
- Amb una antelació mínima de 45 dies hàbils abans de la data de realització de l’activitat.

IMPORTANT: La presentació d’aquesta sol·licitud no pressuposa l’autorització de l’acte.
En compliment dels article 5 i 6 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem
que les dades personals facilitades per la persona interessada o el seu representant s’incorporaran i es tractaran en un fitxer automatitzat propietat de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la
legislació vigent, mitjançant petició escrita adreçada a l’Oficina d’ Atenció Ciutadana (Plaça de la Vila núm. 8, 08800 Vilanova i la Geltrú).

