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Exemplar per a l'administració

(ESPAI RESERVAT PER AL SEGELL DEL
REGISTRE D’ENTRADA DE L’AJUNTAMENT)

INSTANCIA D’UTILITZACIÓ DEL SALÓ VILLABENI
Cognoms i Nom / Denominació Social
INTERESSAT

NIF/NIE/CIF

Adreça de correu electrònic

Cognoms i Nom / Denominació Social
DADES DEL
REPRESENTANT

NIF/NIE/CIF

Adreça de correu electrònic

Cr/Plç Av./Camí/Urb.
DOMICILI A
EFECTES DE
NOTIFICACIÓ

Telèfon

Codi Postal

Núm./Par Esc.
c.
Municipi

Planta Porta

Província

Que desitja utilitzar l’ esmentat Saló, l’espai:  Planta baixa  Planta primera el dia
EXPOSA

SOL·LICITA

LLOC I DATA

de

de

amb motiu de

Que siga autoritzat l’ús de l’espai indicat i en el seu cas se li notifique, amb el compromís
de fer l’ ingrés del preu públic corresponent en el termini indicat i de deixar l’espai en les
mateixes condicions en què es troba.
Lloc:

Data:

Signatura sol·licitant o representant
SIGNATURA

A EMPLENAR PER
L’ADMINISTRACIÓ

ORIGINAL A: __________________ LA SECRETÀRIA
FOTOCÒPIA A: __________________
_________________
___________________

INFORMACIÓ:
1.- La quantia del preu públic serà la quantitat resultant d' aplicar la següent tarifa:
1.1.-Per a períodes de 24 hores, amb independència de l'hora de començament de l'indicat període, compresos entre les 17,00
hores del divendres a les 23,59 hores del diumenge:
1.1.1.-Saló planta baixa: 450,00 € (I.V.A. No inclòs).
1.1.2.-Saló planta primera: 300,00 € (I.V.A. No inclòs).
1.2.-Per a períodes de 24 hores, amb independència de l'hora de l'hora de començament de l'indicat període, compresos entre
les 00,00 hores del dilluns a les 16,59 hores del divendres,
1.2.1.-Saló planta baixa: 300,00 € (I.V.A. No inclòs).
1.2.2.-Saló planta primera: 150,00 € (I.V.A. No inclòs).
2.-El saló es llogarà per períodes complets de 24 hores.

SRA. ALCALDESSA -PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE BENIFAIÓ
Les seues dades s’incorporaran a la base de dades de l’Ajuntament de Benifaió sent utilitzades i protegides en els termes establerts en la L .O.
15/99 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de caràcter personal i resta de de normativa aplicable.
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Exemplar per a l'interessat

(ESPAI RESERVAT PER AL SEGELL DEL
REGISTRE D’ENTRADA DE L’AJUNTAMENT)

INSTANCIA D’UTILITZACIÓ DEL SALÓ VILLABENI
Cognoms i Nom / Denominació Social
INTERESSAT

NIF/NIE/CIF

Adreça de correu electrònic

Cognoms i Nom / Denominació Social
DADES DEL
REPRESENTANT

NIF/NIE/CIF

Adreça de correu electrònic

Cr/Plç Av./Camí/Urb.
DOMICILI A
EFECTES DE
NOTIFICACIÓ

Telèfon

Codi Postal

Núm./Par Esc.
c.
Municipi

Planta Porta

Província

Que desitja utilitzar l’ esmentat Saló, l’espai:  Planta baixa  Planta primera el dia
EXPOSA

SOL·LICITA

LLOC I DATA

de

de

amb motiu de

Que siga autoritzat l’ús de l’espai indicat i en el seu cas se li notifique, amb el compromís
de fer l’ ingrés del preu públic corresponent en el termini indicat i de deixar l’espai en les
mateixes condicions en què es troba.
Lloc:

Data:

Signatura sol·licitant o representant
SIGNATURA

A EMPLENAR PER
L’ADMINISTRACIÓ

ORIGINAL A: __________________ LA SECRETÀRIA
FOTOCÒPIA A: __________________
_________________
___________________

INFORMACIÓ:
1.- La quantia del preu públic serà la quantitat resultant d' aplicar la següent tarifa:
1.1.-Per a períodes de 24 hores, amb independència de l'hora de començament de l'indicat període, compresos entre les 17,00
hores del divendres a les 23,59 hores del diumenge:
1.1.1.-Saló planta baixa: 450,00 € (I.V.A. No inclòs).
1.1.2.-Saló planta primera: 300,00 € (I.V.A. No inclòs).
1.2.-Per a períodes de 24 hores, amb independència de l'hora de l'hora de començament de l'indicat període, compresos entre
les 00,00 hores del dilluns a les 16,59 hores del divendres,
1.2.1.-Saló planta baixa: 300,00 € (I.V.A. No inclòs).
1.2.2.-Saló planta primera: 150,00 € (I.V.A. No inclòs).
2.-El saló es llogarà per períodes complets de 24 hores.

SRA. ALCALDESSA -PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE BENIFAIÓ
Les seues dades s’incorporaran a la base de dades de l’Ajuntament de Benifaió sent utilitzades i protegides en els termes establerts en la L .O.
15/99 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de caràcter personal i resta de de normativa aplicable.

