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En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per l'Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de gestionar les llicències i permisos municipals relacionats amb obres i temes urbanístics, en base a la llei 
7/1985 LBRL (article 25.2.f). 
  
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades no 
seran cedides a tercers. 
  
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd 
 
                               Pl. Mercat, 6-9 - 17220 Sant Feliu de Guíxols - Tel.  972 32 70 13 - 972 32 70 00 -  urbanisme@guixols.cat

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES

Dades identificatives del/la sol·licitant:

Nom i cognoms:

Exposo:

Que com a titular de l'espectacle públic/activitat recreativa presento la següent:

Adreça:

Dades de l'espectacle públic/activitat recreativa:
Nom comercial:
Activitat principal:

Signatura:

Sant Feliu de Guíxols,

Declaració responsable:

 · Del fet que l'establiment o activitat compleix els requisits establerts per la normativa que li és d'aplicació, i en  
   especial del Decret 112/2010. 
 · Del fet de disposar de la preceptiva pòlissa d'assegurances conforme el Decret 112/2010.

http://ciutada.guixols.cat/dpd
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