SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS A LA VIA
PÚBLICA PER PART D’ASSOCIACIONS I ENTITATS CÍVIQUES DE LA CIUTAT
DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT (emplenar totes)
1. Entitat/associació

NIF

Adreça

CP

Telèfon/s

Núm. registre d’entitats

Municipi

Correu electrònic

2. Representat/da per
DNI/NIE

Adreça

CP

Telèfon/s

Municipi

Correu electrònic

EXPOSA:
Que l’associació/entitat sol·licitant vol organitzar l’activitat a la via pública que s’indica, d’acord amb la memòria/programa d’actes que s’annexa:

(*) Aforament de l’activitat musical principal (indicar activitat i aforament màxim previst):

Plaça de la Font, 1

........................................................ ,............... persones

(*) Les activitats recreatives musicals, amb un aforament màxim previst a partir de les 500 persones, hauran de disposar d’una Memòria de seguretat conforme
els requisits i el contingut establerts a l’article 42.2 del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d’agost
(DOGC 5709-7.9.2010). Més informació a https://tramits.tarragona.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?Cercador=True&IdTramit=530 .

Data i horari

•

43003 TARRAGONA

•

Tel. 977 29 61 00

•

NIF P-4315000-B

•

www.tarragona.cat

Nom i cognoms

Inici:
Fi:

Dia
Dia

Mes
Mes

Any
Any

Hora
Hora

Petició de materials/serveis

q

Tanques (

)

q

Empostissat

q

Megafonia

q

Altres: ..............................................................................................

SOL·LICITA:
Autorització per organitzar les esmentades activitats, per la qual cosa s’annexa la documentació que s’especifica al peu d’aquesta sol·licitud.
Tarragona, ............ de/d’..................................... de 20...........

Al Departament de Domini Públic

[Signatura]

El/la cap del Registre

DOCUMENTACIÓ APORTADA:
Memòria descriptiva / programa d’actes
Plànol de situació i ubicació de les ocupacions
Pòlissa i rebut de l’assegurança de RC de l’entitat
Menjars populars: plànol i mesures de seguretat i neteja

q
q
q
q

q
q
q
q

Documentació de les atraccions mecàniques (inclosa assegurança de RC)
Contractació de cabines higièniques o justificant alternatiu
Memòria de seguretat (activitats musicals amb aforament ≥500 persones)
Altres .................................................................

“Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament de Tarragona.
Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li informem
que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana”

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Model actualitzat: juliol 2015

