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IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’AVINYÓ 

SOL·LICITUD DE CESSIÓ DE MATERIAL 

DADES DEL SOL·LICITANT: 
Nom i cognoms: DNI: 

Adreça: Número: Pis: 

Municipi: Província: C.P:

e-mail: Tel.: 

DADES DEL REPRESENTANT (EN CAS D’HAVER-N’HI): 
Nom i cognoms: DNI: 

Adreça: Número: Pis: 

Municipi: Província: C.P:

e-mail: Tel.: 

 ☐ D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
AUTORITZO l’Ajuntament d’Avinyó a posar-se en contacte amb mi per mitjans electrònics.
Telèfon Mòbil:  ____________________________

MATERIAL A CEDIR: 
Material Unitats Preu / Unitat Total 

Taules 
Cadires 
Barbacoa 
Escenari 

Fiança Equip de so (només per entitats): 

LLIURAMENT DE MATERIAL RETORN DE MATERIAL RETORN DE DIPÒSIT 

Data: 

Lloc de cessió: 

☐ Portar a domicili (increment
de 10€ a la quota)

Data: 

Signatura regidor/a: 

Data: 

Signatura regidor/a: 

(SIGNATURA) 

CONDICIONS: l'interessat haurà de dipositar l'import de la taxa i el 50% d'aquesta en concepte de fiança per gaudir de 
l'aprofitament especial

Portar a domicili (10€)
TOTAL

Import fiança: 

TOTAL  (total+fiança)

Avinyó, ___ de/d' ____________de_____

Abans de signar la sol·licitud, cal que llegiu la informació bàsica sobre protecció de dades que consta a al dors de la pàgina:



 
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

 
Responsable 
del 
tractament 

Ajuntament d’Avinyó, amb seu a la Plaça Major, 11 (08279) AVINYÓ   
Telèfon: 938387700 
Web: www.avinyo.cat 
Adreça electrònica: avinyo@avinyo.cat 
  

Finalitat 
del  
tractament 

La finalitat del tractament és tramitar i resoldre la vostra sol·licitud. 
Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de 
procediment administratiu i d’arxiu històric. 

Base jurídica 
del tractament 

El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al 
responsable del tractament o per complir una missió realitzada en interès 
públic o en l’exercici de poder públics conferits al responsable del 
tractament. 
Existeix l’obligació de facilitar les dades que es demanen en la sol·licitud i 
l’Ajuntament es reserva el dret a no tramitar, a no resoldre o a denegar la 
vostra sol·licitud si no les faciliteu quan us siguin requerides. 

Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho 
autoritza. 
Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea. 

Drets de les 
persones 

Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-les, 
oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, presentant la vostra 
sol·licitud a l’Ajuntament de d’Avinyó, o mitjançant la seu electrònica 
Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la 
normativa de protecció de dades, us podeu adreçar al delegat de protecció 
de dades o podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la seva web o per mitjans 
no electrònics. 

Informació 
addicional 

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de 
dades en la web de l’Ajuntament de Avinyó i  www.avinyo.cat/proteccio-
dades 

 

http://www.avinyo.cat/
mailto:avinyo@avinyo.cat

	SOL LICITUD DE CESSIÓ DE MATERIAL 2019 càlcul B
	Protecció de dades

	Nom i cognoms: 
	DNI: 
	Adreça: 
	Número: 
	Pis: 
	Municipi: 
	Província: mm
	CP: 
	email: 
	Tel: 
	Nom i cognoms_2: 
	DNI_2: 
	Adreça_2: 
	Número_2: 
	Pis_2: 
	Municipi_2: 
	Província_2: 
	CP_2: 
	email_2: 
	Tel_2: 
	Check Box1: Off
	Telèfon Mòbil: 
	UnitatsTaules: 
	preu unitat taules: 1
	Total taules: 0
	UnitatsCadires: 
	preu unitat cadires: 0.2
	Total cadires: 0
	UnitatsBarbacoa: 
	preu unitat barbacoa: 1
	Total barbacoa: 0
	UnitatsEscenari: 
	preu unitat escenari: 2
	Total escenari: 0
	preu unitat equip de so: 50
	Total equip de so: 
	Portar a domicili: 
	TOTAL: 0
	Text7: 0.5
	Import fiança: 0
	Text8: 0
	Data de lliurament: 
	Lloc de Cessió: 
	Check Box2: Off
	Data de retorn: 
	Data de retorn del dipòsit: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 


