
SOL�LICITUD DE PETICIÓ DE LA SALA D’ACTES

 A DADES GENERALS DE L’ENTITAT SOL�LICITANT (si escau)

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

B DADES DEL REPRESENTANT LEGAL DE L’ENTITAT (si fa al cas)/DADES DEL SOL�LICITANT

NOM I COGNOMS D.N.I.

ADREÇA (carrer, plaça...) CODI POSTAL I LOCALITAT

C DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

ACTIVITAT (conferència, presentació de llibre, teatre...)

DIA  SOL�LICITAT              HORA D’INICI                                    HORA DE FINALITZACIÓ 

-
-
-
-
-
-
-

QUANTITAT APROXIMADA DE PARTICIPANTS (si escau)

DOCUMENTACIÓ A 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). 
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D  SOL�LICITUD

SOL�LICITE:

La cessió temporal de la següent sala d’actes:

 Sala de Plens de l’Ajuntament 

 CMC La Mercè

 Teatre Payà

 Casal Jove

 Llar Fallera

Firmat: _____________________
 
Burriana, __ d__  ____________ de 2____

Declaració responsable drets d'explotació de l'obra:

De conformitat amb el que es disposa en el Text Refós de la Llei de Propietat Intel�lectual, l'organitzador de l'acte es
compromet a abonar a l’entitat de gestió que corresponga, els drets de comunicació pública de l'obra que s'execute, amb
anterioritat a la seua representació.

L'organitzador de l'acte,

Firmat: ____________________________________________

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE BURRIANA
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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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