
  

 

 
Segons l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a la persona física titular de les dades requerides en aquest document se 
l’informa de l’existència d’una base de dades propietat del Ajuntament d’Elx de la qual formarà part, i la finalitat de la qual és l’exercici de les funcions pròpies de 
l’administració local. El dret d’accés, de rectificació, de cancel∙lació i d’oposició podrà ser exercit a aquest Ajuntament, responsable del tractament, segons allò que 
s’estableix a la legislació vigent. 
Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física de los datos requeridos en este documento se le informa de 
la existencia de una base de datos propiedad del Ajuntament d’Elx, de la cual formará parte, y cuya fina lidad es el ejercicio de las funciones propias de la 
Administración Local. El derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrá ser ejercitado en este Ayuntamiento, responsable del tratamiento, en base 
a lo establecido en la legislación vigente. 

ROTONDA DEL PARC MUNICIPAL 

Sol∙licitud de cessió  
Solicitud de cesión 

1. Dades del sol·licitant / Datos del solicitante 
 

Sra.‐Sr. / Dª.‐D. NIF –CIF / NIF- CIF 

  

En representació de / En representación de  NIF –CIF / NIF- CIF 

  

Amb domicili  / Con domicilio  

 

Núm. / Núm. Escala / Escalera Planta / Planta Porta / Puerta 

    

Localitat / Localidad Codi postal / Código postal Telèfon / Teléfono 

   

e‐mail / e‐mail 

 

 

 
2. Denominació de l’activitat / Denominación de la actividad 

Denominació  (*): 
Denominación (*): 

 

 
  Música / Música                                  Teatre /Teatro                                                Dansa /Danza 
  Altres /Otros 

      

 
*Adjunteu programa de l’activitat. *Adjuntar programa de la actividad 
 

 



  

 

 
Segons l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a la persona física titular de les dades requerides en aquest document se 
l’informa de l’existència d’una base de dades propietat del Ajuntament d’Elx de la qual formarà part, i la finalitat de la qual és l’exercici de les funcions pròpies de 
l’administració local. El dret d’accés, de rectificació, de cancel∙lació i d’oposició podrà ser exercit a aquest Ajuntament, responsable del tractament, segons allò que 
s’estableix a la legislació vigent. 
Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física de los datos requeridos en este documento se le informa de 
la existencia de una base de datos propiedad del Ajuntament d’Elx, de la cual formará parte, y cuya fina lidad es el ejercicio de las funciones propias de la 
Administración Local. El derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrá ser ejercitado en este Ayuntamiento, responsable del tratamiento, en base 
a lo establecido en la legislación vigente. 

Descripció de l’activitat 
Descripción de la actividad 

 

Dia activitat 
Día actividad 

 

Horari 
Horario 

 

Preu de l’activitat 
Precio de la actividad 

 

 
Aquest espai està subjecte a l'ordenança de taxa per la utilització temporal d'espais en instal·lacions culturals de l'Excm. Ajuntament d'Elx. 
Link: https://www.elche.es/download/ordenanzas-fiscales-del-ajuntament-delx-para-el-ano-2022/ 
La instància de sol·licitud ha de fer-se 3 mesos abans a la data de la sol·licitud. 
L'art. 12 de l'ordenança estableix que els serveis exteriors seran a càrrec de l'entitat organitzadora: butlletí d'instal·lació elèctrica , 1 electricista, tècnic 
responsable de la instal·lació elèctrica, assegurança de responsabilitat civil segons cobertura de l'aforament (2.000 persones), 6 vigilants, responsables 
de l'aforament, serveis químics (1 per cada 100 persones), 1 conserge per a l'obertura i  el tancament de l'espai, director / tècnic del Pla 
d'Autoprotecció, neteja recinte…. 
 
Este espacio está sujeto a la ordenanza de tasa por la utilización temporal de espacios en instalaciones culturales del Excmo. Ayuntamiento de Elche. 
Link: https://www.elche.es/download/ordenanzas-fiscales-del-ajuntament-delx-para-el-ano-2022/ 
La instancia de solicitud debe hacerse 3 meses antes a la fecha solicitada. 
El art. 12 de la ordenanza establece que los servicios exteriores serán a cargo de la Entidad organizadora: 
Boletín de instalación eléctrica, un electricista, técnico responsable de la instalación eléctrica, Seguro de Responsabilidad Civil según cobertura del aforo 
(2.000 personas), 6 vigilantes, responsables del aforo, Aseos químicos (1 por cada 100 personas), 1 conserje para la apertura y cierre del espacio, 
Director / técnico del Plan de Autoprotección, limpieza del recinto… 

 
Adjunteu a la sol·licitud:  

- Còpia de l’escriptura o dels Estatuts.  
- Còpia del CIF.  
- Còpia del nomenament del/la representant de l’entitat i 

fotocòpia del seu DNI.  
- Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i 

amb la Seguretat  Social  
- Projecte de l’associació/ONG a què es destinarà la recaptació 

- Memòria descriptiva de les necessitats tècniques 
- Planing d’horaris de treball 

Adjuntar con la solicitud:  
- Copia de la Escritura o de los Estatutos.  
- Copia del CIF.  
- Copia del nombramiento del/la representante de la entidad y 

fotocopia de su DNI.  
- Certificado de estar al corriente de las obligaciones Tributarias 

y con la Seguridad Social  
- Proyecto de la Asociación/ONG, a la que se destinará la 

recaudación.  
- Memoria descriptiva de las necesidades técnicas 
- Planing de horarios de trabajo 

  
      
  Elx, 
           Signatura / Firma 

 

 

https://www.elche.es/download/ordenanzas-fiscales-del-ajuntament-delx-para-el-ano-2022/
https://www.elche.es/download/ordenanzas-fiscales-del-ajuntament-delx-para-el-ano-2022/

