COMÚ D'ORDINO

Sol·licitud d'activitat a la xarxa de camins

1. Dades de la persona que sol·licita
Titular de l'empresa:
Empresa:
Carrer:
Edifici:

Bloc:

Poble:

Adreça electrònica:

Telèfons/fax:
Persona de contacte:

2. Descripció de l'activitat
1) Itinerari:
Recorregut:

Nombre màxim de persones:
Guia/responsable:
Tipus de giny:
2) Itinerari:
Recorregut:

Nombre màxim de persones:
Guia/responsable:
Tipus de giny:

3. Data i signatura

T3-327 -

Ordino,
d
Signatura de la persona que sol·licita

del

Bloc:

Núm:

Escala:

Pis:

Porta:

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud
Si la persona que sol·licita és una societat, el representant aportarà certificació de la junta de la societat facultant-lo a realitzar
el tràmit (si no és càrrec representatiu o no té poders inscrits al Registre de Societats).
Cartes groges de tots els vehicles.
Assegurança de tots els vehicles.
Document acreditatiu que el vehicle ha passat la inspecció tècnica.

Legislació aplicable
 Ordinació reguladora de l'accés al medi rural i natural mitjançant la xarxa de camins i senders a la parròquia d'Ordino de data 27 de
maig de 2010 BOPA núm.31 de data 2 de juny de 2010.
 Ordinació tributària vigent a la Parroquia d'Ordino.

Informació complementaria
 Abans de cada sortida hauran de notificar (activitat prevista, itinerari a realitzar, el nombre de persones i el tipus de giny) per fax al
núm. 878174 o al correu electrònic mediamient@ordino.ad.
 Als efectes del que preveu la Llei 15/2006, de protecció de dades de caràcter personal, del 18 de desembre, s'informa que les dades que ens
faciliteu s'incorporaran al fitxer informatitzat del Comú d'Ordino, titular i responsable del mateix; que prendrà mesures necessàries per garantirne la seguretat i la confidencialitat. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, certificació, oposició i supressió, sempre que la legislació vigent
no disposi el contrari a l'adreça de correu electrònic tramits @ordino.ad o bé directament al servei de tràmits de l'edifici administratiu del Comú,
la placeta, núm. 1, Ordino.

