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INSTÀNCIA SOLꞏLICITUD AUTORITZACIÓ INSTALꞏLACIÓ DE CASETES A LA VIA PÚBLICA 
DURANT LES FESTES MAJORS – Anotació  

    
   SOLꞏLICITANT 

Nom de l’associació:  CIF:  

Núm. de socis/es 
veïns/es de Picanya: 

 
 

    

   REPRESENTANT 

Nom i cognoms:  DNI:  
 

    

   AVÍS SOLꞏLICITANT 

Correu electrònic:  Telèfon:  

AVÍS REPRESENTANT 

Correu electrònic:  Telèfon:  
 

    

   NOTIFICACIÓ 

☐ Electrònica      ☐ En paper 

 
ADREÇA POSTAL SOLꞏLICITANT (omplir en cas de notificació en paper) 

Adreça de l’associació:  

ADREÇA POSTAL REPRESENTANT 

Adreça:  C.P:  

Municipi:  Província:  
 

    

   DECLARA RESPONSABLEMENT 
  

1. Trobar-se facultat per a actuar en nom de l’associació. 
2. Que totes les dades de la solꞏlicitud són vertaderes. 
3. Que coneix les Bases de la convocatòria per a l’autorització de la instalꞏlació de casetes a la via 

pública durant les Festes Majors 
4. Que es compleixen tots els requisits tècnics i administratius en elles expressats. 
5. Que es compromet a mantindre el seu compliment durant el període establert. 
6. Que accepta les normes i obligacions que les regeixen. 
7. Que accepta les possibles sancions derivades de l’ incompliment de les citades bases per 

part de les persones vinculades a l’associació que representa. 
 

 

    

   ES COMPROMET  
 A presentar en l’Ajuntament, abans de la data expressada en les bases de la convocatoria, la següent 

documentació: 
 Document de pagament de la pòlissa de Responsabilitat Civil d’Explotació de la caseta. 
 Certificat final de muntatge de la instalꞏlació signat per un tècnic titulat competent. 
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   SOLꞏLICITE 

Que es tinga per presentada, en temps i forma, esta solꞏlicitud. 

 

    

   DADES I DOCUMENTS PRECEPTIUS 
 

1) ADJUNTA: (veure informació d’anotació registral) 
 
2) Compte bancari on tornar la fiança, si s’han complit tots els requisits de les bases: 
 

 
 

  

 
 
Signatura                                                                                                              Picanya, ____  de ________________ de ______ 

 
Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de Picanya 

 
CLÀUSULA PROTECCIÓ DE DADES BASES CONVOCATORIA PENYES – AJUNTAMENT PICANYA 

 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes 
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades), s’informa que les 
dades per vosté facilitades seran tractades per l’Ajuntament de Picanya, en qualitat de Responsable del 
Tractament, amb la finalitat de gestionar la participació de colꞏlectius a les festes o altres activitats. La no 
comunicació de dades i entrega dels documents adjunts pot provocar la no atenció de la solꞏlicitud efectuada i no 
admissió de la seua autorització a l’ocupació de caseta a l’espai públic habilitat. 
La base de legitimació del tractament de les seues dades és el consentiment manifestat a través de l'emplenament 
del present formulari. Així mateix, la legitimació s’estén al tractament de les dades personals dels integrants del 
colꞏlectiu, als únics efectes de conéixer el nombre de participants i la seua condició d’autoritzats mitjançant la 
present. 
Les dades personals es conservaran durant el període per al qual estiga vigent l’expedient administratiu. No 
obstant això, les dades podran ser conservades, en el seu cas, per a fins d’interés públic, històrics o estadístics. 
Les dades no seran cedides a tercers, tret que siguen comunicades a les entitats públiques o privades, a les quals 
siga necessari o obligatori cedir aquestes per poder gestionar la seua solꞏlicitud, així com en els supòsits previstos, 
segons Llei. 
Vosté, podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió o, si escau, Oposició. A aquests efectes, haurà de 
presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Picanya, amb domicili a aquests efectes en Plaça 
Espanya, 1, 46210 Picanya, València (Espanya). 
En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets solꞏlicita que siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en 
cas d'enviament postal o electrònic, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas 
que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la 
representació i document identificatiu d'aquest. 
Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una 
reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). 

 

 


