
 

Ajuntament de Banyoles 

 
 

 
Passeig de la Indústria, 25 Telèfon: 972.57.00.50 
17820 – Banyoles (Girona) FAX: 972.57.49.17 
NIF: P1701600G correu-e: ajuntament@banyoles.org 

SOL·LICITUD DE BARRACA – FESTA MAJOR DE SANT MARTIRIÀ 
 
SOL.LICITANT  
Nom i cognoms o raó social 
 

DNI / NIF / CIF 
 

 

REPRESENTANT (quan calgui) 
Nom i cognoms o raó social DNI / NIF / CIF 

 
 

DADES DE CONTACTE (si ompliu la casella del representant, les dades de contacte han de fer referència únicament al 
representant) 
Domicili 
 

Codi Postal 
 

Població 
 

Correu electrònic 
 

Telèfon 
 

Fax 
 

Vull rebre notificacions a través d’e-NOTUM *       SÍ 
 

      NO 

 
EXPOSA 
Que ens interessaria disposar d’un espai en el recinte de barraques per les Festes de Sant Martirià d’enguany, 
d’acord amb la categoria que defineix els objectius de la nostra associació: 
 

Socioculturals                                 Associacions de veïns i comissions de festes 
 
Esportives                                      Polítiques i sindicals 

           
Centres Educatius i AMPA                Associacions-membres de l’Agrupació d’Entitats Culturals de Banyoles 

 
 
 
DEMANA  
Una plaça al recinte de barraques de Sant Martirià, d’acord amb la documentació que s’adjunta a aquesta 
instància. 
 
 
DOCUMENTS ADJUNTS 

       
Projecte d’activitats que desenvolupa l’entitat al llarg de l’any. 
 
Projecte de la barraca, amb les mides pertinents i materials que s’utilitzaran. 
 
Llista de responsables designats per l’entitat (mínim 2 màxim 10) 

 
Banyoles,                                                                                                                          Signat, 
 
 
 
 
 

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES 
 
Les dades que ens facilita s’incorporaran a un fitxer automatitzat creat per l’Ajuntament de Banyoles per a deixar constància de l’entrada i 
sortida de documents i per al seguiment dels tràmits i actuacions de l’exercici de les seves competències i funcions. En la gestió d’aquest fitxer i 
en el tractament de les dades que es realitza a l’Ajuntament es compleixen els requeriments i les exigències de la normativa vigent en matèria 
de protecció de dades. Les seves dades personals únicament seran comunicades a altres administracions públiques i persones en els casos 
previstos legalment, o bé amb el seu consentiment previ. En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d’accés, de rectificació, 
d’oposició i, si és el cas, de cancel·lació, tot adreçant-se a l’Alcalde –President de l’Ajuntament. 
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