
SOL·LICITUD D’INSTAL·LACIÓ DE:
 BARRACA / BAR A L'ESPAI DE CONCERTS I PARC POPULAR  

- FESTA MAJOR -

Dades dels representants (Són imprescindibles les dades de dos responsables de l'entitat )

Nom i cognoms:  DNI:  

Càrrec:  

Domicili:  Codi Postal: 

Població:  Telèfons: 

Adreça electrònica: 

Nom i cognoms:  DNI:  

Càrrec:  

Domicili:  Codi Postal: 

Població:  Telèfons: 

Adreça electrònica: 

Número d’Inscripció al Registre d’Entitats i Associacions de la Generalitat de Catalunya:

  Data registre  

La Llagosta,  d  de 20
         
        Signatura

Documentació que s'ha de adjuntar a aquesta sol·licitud:

1. Fotocòpia compulsada del NIF de l'entitat.
2. Annex 1
3. Memòria explicativa de l’activitat de l’entitat els dotze mesos anteriors a la data de finalització de

recollida de sol·licituds.

D’acord amb la llei  orgànica 15/1999 de 13 de desembre,  de protecció de dades de caràcter  personal,  us  informem que les  vostres dades seran
incorporades a un fitxer informatitzat per atendre la present sol·licitud i facilitar la comunicació. El responsable del fitxer és l’Ajuntament de la Llagosta.
Podeu dirigir-vos a la Secretaria General - Registre, per exercir els vostres drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades personals.

IMPRIMIR PER DUPLICAT I LLIURAR A L'AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA
Pl. d'Antoni Baqué, 1. 08120 la Llagosta (Barcelona) Tel. 93 560 39 11. Fax. 93 574 11 42. a/e: llagosta@llagosta.cat

 Nom de l'entitat: 

mailto:llagosta@llagosta.cat


ANNEX 1

En cas que es vulgui vendre i/o manipular productes alimentaris, explicar a continuació quins 
aliments es vendran i quina manipulació se'n farà, els mitjans tant de neteja com de conservació i
la formació en manipulació d'aliments del personal que atengui la parada. 
(En aquests casos, els responsables de l'entitat s'han de posar en contacte amb el tècnic de la 
Regidoria de Salut Pública)

 

Descripció i dimensió de la barraca/bar (s'ha de incloure l'espai del  magatzem). Especificar les 
dimensions de la barraca i d'altres espais que es vulguin muntar.
(Es pot adjuntar un croquis amb les mides)

Relacionar la previsió del consum elèctric amb la potència total que es necesita
(neveres, llums, equips de música...)

En cas que es vulgui proposar fer una activitat complementària a la barraca o a l'espai annex 
especificar el tipus d'activitat (Dies, horaris, necessitats tècniques complementàries...)
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