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Observacions

DECLARACIÓ
_____________________________________________ en qualitat de president/a de
l'associació _____________________________________________________, declare
responsablement que conec les normes d'ús de l'espai i materials sol·licitats, així com
les de seguretat i salut (disponibles en la pàgina web municipal); i que l'entitat respon
de l'ús realitzat de la instal·lació, dels materials i dels danys que pogueren
ocasionar-se.
Així mateix, declare que l'associació sol·licitant està en possessió d'una assegurança de
responsabilitat

civil

que

cobreix

els

danys

que

es

pogueren

produir

en

el

desenvolupament de l'activitat a les instal·lacions, materials o a terceres persones,
d'acord amb el que s'estableix en l'Ordenança Reguladora d'Ocupació del Domini Públic
Municipal, publicada al BOP núm. 249, de data 28/12/2018.
L'associació es compromet a retornar l'espai i el material sol·licitat net i en perfecte
estat, i a assumir les despeses que puguen derivar-se del mal ús dels mateixos una
vegada siguen facturats, peritats, valorats o pressupostats.

Signatura
Les dades facilitades en aquest formulari seran tractades amb estricta confidencialitat d'acord amb el
disposat en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en
el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, li informem
que les seues dades personals formen part d'activitats de tractament, el responsable del qual és
l'Ajuntament de Quart de Poblet, sent la finalitat de tractament el compliment de missions realitzades en
interés públic o en l'exercici de poders públics. En qualsevol moment pot exercir els seus drets d'accés,
rectificació, supressió i portabilitat de les seus dades, de limitació i oposició al seu tractament, front a
l'Ajuntament de Quart de Poblet, C/ La Torreta 1, 46930 Quart de Poblet o en la direcció de correu
electrònic participacio@quartdepoblet.org.

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD
Aquesta sol•licitud, que haurà d'estar signada digitalment, s'haurà d'adjuntar al
costat d'una instància general que s'haurà de presentar a través de la Seu
Electrònica de l'Ajuntament de Quart de Poblet, amb una antelació mínima de 30
dies.
La persona signant haurà de concretar amb l'Àrea de Participació Ciutadana el
dia de recollida de les claus d'accés a l'Esplai Associatiu, comprometent-se a
retornar-les el següent dia hàbil després de la realització de l'activitat.
El dia de devolució, en cas d'incidències durant el desenvolupament de l'activitat,
haurà de deixar-se constància de les mateixes en aquesta àrea.
L'incompliment de les presents condicions d'utilització condicionarà negativament
una posterior sol·licitud.

NORMES D'ÚS
El Esplai Associatiu és un espai de convivència i gaudi per a totes les
associacions, per això:
•

Cuida els arbres, el mobiliari i la instal·lació.

•

Assegura't d'apagar bé el foc.

•

Neteja la barbacoa després d'usar-la.

•

Deixa les restes de brases en el bidó de metall.

•

Llança la resta de residus en els corresponents contenidors.

•

Abans de marxar, buida'ls en els contenidors exteriors de residus urbans.

•

Utilitza amb responsabilitat l'aigua, tanca l'aixeta i no aboques restes sòlides
en la pica.

•

Cuida el volum de soroll en les teues activitats.

•

Assegura't de tancar adequadament la gàbia de taules i cadires, i l'espai al
marxar.

