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SOL.LICITUD DE MATERIAL  

 
DATA _____________________ 

 
   NÚM.  _____________________ 

 
REGISTRE GENERAL 

 
 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE MANISES  
Les dades facilitades per vosté, en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat del Ajuntament de Manises, per a l'exercici de les seues funcions pròpies 
en l'àmbit de les seues competències, de conformitat amb la LO 15/99 de protecció de dades de caràcter personal. Vosté podrà exercir els seus drets d'accés i rectificació per 
mitjà d'instància presentada en el Registre General d'Entrada del Ajuntament, o be, mediant correu electrònic: lopd@manises.es 

 

DADES PERSONALS I/O REPRESENTACIÓ 

Nom i cognoms                                                                                         DNI / NIE     

Correu electrònic                                                                                                                   Telèfon 
 

□ El sol•licitant designa com a mitjà preferent de recepció de notificacions l'adreça de correu electrònic assenyalada, en 
 els termes previstos per l'article 13 de la Llei 39/2015. Igualment es recomana es facilite un telèfon on rebre comunicacions. 

Domicili                                                                                                  Localitat                  Codi Postal 

EN REPRESENTACIÓ DE/D' 

Nom i cognoms                                                                                         DNI / NIE     

Correu electrònic                                                                                                                   Telèfon 
   

Domicili                                                                                                  Localitat                  Codi Postal 

EXPOSE 

Que per a la realització de la següent  actividad: 

 

 

 

SOL.LICITE 

El material següent: 

         Bol·lards i cordes 
         Cavallet per a taulers 
         Cavallets de pintura 
         Mòduls blaus d'exposició 
         Mòduls blancs 
         Taulers blancs (per a taules)  

 
□ Allargador  
□ Faristol 
□ Equip de so 
□ Megafonia portàtil 
□ Pantalla per al projector  
□ D'altres: 
 

 
Data eixida:  
 
Data devolució:  
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EL PRÉSTEC DE MATERIAL NO GARANTEIX EL TRANSPORT PER PART DE L'AJUNTAMENT 
 
Manises,  
(FIRMA) 
 

 
Vista la petició, l'Ajuntament de Manises: 
□ Autoritza la cessió del material indicat. 
□ No autoritza la cessió del material indicat. 
 
 
Manises, 

Versió 1.2 – 04/07/2016 



NORMES D'UTILITZACIÓ 
 
 Qualsevol deteriorament del material o equipament cedit anirà a càrrec del col·lectiu o 

persona sol·licitant. 
 L'arreplega del material per a l'activitat serà de l'exclusiva responsabilitat del grup o 

persona sol·licitant, així com la devolució del mateix el dia acordat. 
 En cas de sol·licitar l'equip de so, és necessari un tècnic de so professional per a muntar, 

controlar i desmuntar el mateix. En el cas que el peticionari del material no disposara de 
tècnic, l'Ajuntament de Manises el contractarà i el peticionari haurà d'abonar la 
quantitat fixada en l'Ordenança fiscal. 

 
 
 
 
 
Jo,                                                                                           amb DNI/NIE                              
i en representació de/d'  
comunique a l'Ajuntament de Manises que em faig responsable del material cedit indicat 
en la sol·licitud, des del dia                                        , fins al moment de la seua devolució, 
dia                          , i assumisc la responsabilitat dels danys, ruptures o avaries sobre el 
material, així com dels danys que este material puga ocasionar en el període prestat. 
 
 
Firmat, 
 
 
 
 
 
Tornat:  
 
Data i segell de l'Ajuntament de Manises 
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