
Sol·licitud per a utilitzar les instal·lacions de la zona recreativa annexa a l’Ermita de Sant Gregori

Persona 
interessada

Primer cognom Segon cognom

Nom NIF

Associació a què representa

Domicili a 
efecte de 
notificacions

Carrer / Plaça / Partida / Carretera Núm. / Km. Pis Porta

Població Província Codi postal

Telefon Fax Apartat de correus Correu electrònic

Sol·licito Utilitzar les instal·lacions de la zona annexa a l’Ermita de Sant Gregori, en aquestes dates i 
condicions:
Data Horari d’entrada i de sortida Persones que hi assistiran

Material que s’utilitzarà

 Taules i bancs  Torradores  Safareig  Lavabos  Connexió d'aparells elèctrics (2.000 W)

En cas de ser una entitat, podeu sol·licitar material addicional pel formulari web i adjunteu la petició a aquesta 
sol·licitud. Tot i això, mentre dure la pandèmia de la covid-19, l'Ajuntament no cedirà cap material per motius sanitaris.

Instal·lació de jocs unflables

 No  Sí *

* Per a instal·lar jocs unflables:
1r. Consulteu si la normativa sanitària ho permet en eixos moments.
2n. Si ho permet, és necessari comptar amb una autorització del Departament d'Urbanisme. Per tant, el Departament de 
Cultura us facilitarà la informació per a sol·licitar l'autorització.

Observacions

Declaració 
responsable

1. Que conec les mesures de prevenció per a evitar la transmissió de la covid-19, com ara l’ús de la mascareta i el 
distanciament social, i que aquestes normes són d’obligat compliment d’acord amb les normes establides per les 
autoritats sanitàries.
2. Que accepto les condicions d’ús de les instal·lacions annexes a l’Ermita de Sant Gregori:

• La persona sol·licitant és la responsable de controlar l’aplicació de les normes de seguretat i higiene 
establides per les autoritats sanitàries.

• L’aforament permés es redueix al 50% de la capacitat habitual, per la qual cosa el nombre màxim de persones
usuàries serà de 68.

• Només s’autoritzarà la realització d’un esdeveniment per dia.
• La persona usuària ha de proveir-se del seu propi material higienicosanitari (mascareta i gel hidroalcohòlic o 

sabó).
• Es poden utilitzar les torradores, piques i les taules i cadires disponibles. En finalitzar l’activitat, s’han de 

netejar adequadament les superfícies utilitzades.
• No es poden utilitzar taules i cadires addicionals.
• Les taules s’ocuparan per un màxim de quatre persones.
• L’ocupació màxima dels lavabos és d’una persona, excepte en els casos en què siga necessària l’assistència 

d’una persona acompanyant.
3. Que accepto i em comprometo a no accedir a aquestes instal·lacions en cas d’estar diagnosticat/ada d’infecció activa 
per covid-19 o tindre símptomes compatibles amb la covid-19 o haver estat en els últims 10 dies en contacte estret amb 
una persona afectada d’infecció activa per covid-19.

Signatura i 
datació

                                                                            Data: 

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

Ajuntament 
de Benicarló

https://www.ajuntamentdebenicarlo.org/limesurvey/index.php/367848?newtest=Y&lang=ca-valencia


Sol·licitud per a utilitzar les instal·lacions de la zona recreativa annexa a l’Ermita de Sant Gregori

Documentació 
que cal aportar

– En cas d’actuar en representació, l’imprés d’  autorització de representació   disponible al web 

municipal.

– En cas de ser una entitat i sol·licitar material addicional pel formulari del web municipal, 

adjunteu el resguard de la petició a aquesta sol·licitud.

Informació 
sobre el 
procediment

– Podeu consultar en el Departament de Cultura la disponibilitat de l’espai abans de fer la 

sol·licitud per telèfon: 964 470 050 (ext. 0104 i 0106). Les sol·licituds es concediran per 

rigorós ordre d'entrada en registre.

– Si feu la sol·licitud i l'espai ja ha sigut reservat per un altre usuari/ària, el departament es 

posarà en contacte amb vosaltres per oferir-vos una nova data. És a dir, fer la sol·licitud no 

indica en cap cas que tingueu l'espai reservat si aquest no està disponible.

– Aquest tràmit es pot realitzar també a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de 

Benicarló: https://benicarlo.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=13555 

– Us recomanem que si feu el tràmit presencialment, pregunteu per la disponibilitat de dates 

el mateix dia que tingueu la cita per a Registre, abans de personar-vos a l’Ajuntament.

Política de 
protecció de 
dades de 
caràcter 
personal

Les dades que heu facilitat s'inclouran en un fitxer de titularitat de l'Ajuntament de Benicarló, la 

finalitat del qual és gestionar les peticions manifestades en el present document.

Així mateix, us informem que les vostres dades no se cediran a terceres persones, tret que siguen

comunicades a les entitats públiques, a les quals siga necessari o obligatori cedir-les per poder 

gestionar la vostra sol·licitud, així com en els supòsits previstos en la llei.

D'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, 

podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, enviant una 

sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre DNI, passaport, NIE o qualsevol 

altre document d'identificació equivalent, dirigida al Registre d'Entrada de l'Ajuntament de 

Benicarló, LOPD Sol·licitud per a utilitzar les instal·lacions de la zona recreativa annexa a l’Ermita 

de Sant Gregori, c. de Ferreres Bretó núm. 10, 12580 Benicarló (Castelló). També podeu registrar la

sol·licitud presencialment en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament, on us haureu d’acreditar amb 

el DNI original o un document equivalent.

Ajuntament 
de Benicarló

https://benicarlo.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=13555
https://www.ajuntamentdebenicarlo.org/limesurvey/index.php/367848?newtest=Y&lang=ca-valencia
https://www.benicarlo.org/r2h/files/26846.pdf
https://www.benicarlo.org/r2h/files/26846.pdf
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