Sol·licitud per a la
realització d’activitats
de filmació o
promoció- 2019
Fax.

93. 280. 60. 74

Mail

autoritzacions@parccollserola.net

Data
Pàgines

Destinatari

CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA

A l’atenció

Servei d’Ús Públic, Divulgació i Educació Ambiental. Sra. Sílvia Mampel

de
De part de
Assumpte

Si-us-plau, ompliu tots els espais. Gràcies
Empresa o entitat sol·licitant:
Adreça:
Codi postal i ciutat:
NIF:
Tl. Contacte:
Tl. mòbil durant l’activitat:
A/ electrònica o FAX:
Responsable:
Data que se sol·licita fer l’activitat:
Tipus d’activitat:
(anunci, tv movie, sessió fotos, etc)

Horari d’inici i final:
Lloc concret:
Nª persones/participants:
Equip tècnic:
Vehicles (raó, nombre que es demana i matrícula):
Petició clau: SI/NO
En cas afirmatiu, justificar i afegir nom del responsable, DNI i mòbil:

Descripció detallada de l’activitat:

Especificar altres sol·licituds d’autorització (per foc, per talls de ctra, etc).

Cal adjuntar plànol de localització i croquis detallat (imprescindible):

Fiances i preus públics
D’acord amb el publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb data 11 de juny de
2019, el preu per utilització privativa i aprofitament especial de domini públic és de 672,70 € per
dia o fracció. L’empresa ha de fer efectiva aquesta quantitat, per transferència bancària al núm. de
compte del Banc de Sabadell, ES43-0081-1776-0600-0101-5102 o a la tresoreria d'aquest
Consorci abans de la realització de l'activitat mitjançant taló conformat.

Les sol·licituds d’autorització necessiten un tràmit administratiu mínim de 30 dies. Gràcies
D’acord amb la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada que
les dades facilitades seran incloses en el fitxer automàtic de gestió del registre d’entrada i sortida amb el codi 207337004-P. Així, mateix,
s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els temes inclosos en la legislació vigent,
mitjançant escrit presentat en el Registre del consorci del Parc de Collserola.

