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Sala de festes Sala de congressos Sala Valireta Sala de festes Pas de la Casa

1. Persona que sol·licita

Núm. d'identificació:Nom i cognoms o raó social:

Nacionalitat:

Adreça (1):

Codi postal i població:

Adreça electrònica:Telèfon/fax:

Núm. de document d’identitat:

Representant legal:

Nom de la persona de contacte: Telèfon/fax:

(1) Completar l'adreça amb el nom del carrer, núm. carrer, edifici, bloc, escala, pis, porta

2. Dades de l’acte

Tipus d’acte:

Data inici: Hora inici : Hora final:Data final:

Responsable muntatge acte:

Responsable desmuntatge acte:

Telèfon: Dia i hora del muntatge:

Telèfon: Dia i hora del desmuntatge:

3. Demanda de materials

Escenari fix

Escenari mòbil Taula presidencial

Altres:

Cuina

Cadires: unitats

Taules rodones: unitats Vestidors: unitats

Autoritzo al Comú d’Encamp a enviar-me un SMS o un correu electrònic en relació a aquest tràmit al número de telèfon mòbil andorrà
 .............................................. i/o a l’adreça electrònica ....................................................................................................................

Descripció de l’acte:

Afluència prevista:

Públic a qui s’adreça:

Venda d’entrades: Sí No



5. Data i signatura

Encamp,                                  d                                                del
Signatura de la persona que sol·licita

Legislació aplicable

• Ordinació dels preus públics de la parròquia d'Encamp de l'any en curs, publicada al BOPA.
• Decret del 6 de novembre del 2015 del Reglament d’utilització de les sales del Comú d’Encamp.
• El Comú d’Encamp us informa que aquestes dades facilitades s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats per aquesta única
finalitat, on es conservaran amb caràcter confidencial sense perjudici de les remissions de compliment obligat, segons el Decret
que regula els fitxers de dades personals del Comú d’Encamp, publicat al BOPA núm. 25, any 19, del 21 de març del 2007.
A més, en tant que persona interessada podeu exercir davant de la nostra corporació els drets d’accés, rectificació, supressió i
oposició en els termes definits per la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals i amb les
excepcions també previstes per la mateixa Llei.

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud

 Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i danys a tercers, suficient per fer front a les responsabilitats derivades del lloguer de la sala,
subscrita a una companyia d’assegurances legalment autoritzada al país.

Contracte d’una empresa de vigilància, legalment autoritzada a Andorra, per a l’acte que es sol·licita, d’acord amb els criteris de seguretat
establerts pel Comú d’Encamp.

Contracte d’una empresa de neteja.

4.Condicions de cessió de la sala (2)

Empresa responsable:Equip so sala de festes

Empresa de neteja:

(2) Aquestes condicions hauran d’anar acompanyades de la documentació corresponent

Empresa responsable:Equip de llums de la sala de festes

Núm. de vigilants:Empresa de vigilància:

Empresa asseguradora:
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