
Ajuntament
de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona

T. 936 39 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

Comunicat

Acampada

Telèfon/s mòbil/s del/s responsable/s de l’acampada ___________________________________________________________________

El/s dia/es _____________________________________________________________________________________________________

Lloc d’acampada ________________________________________________________________________________________________

Nombre de participants i edats ______________________________________________________________________________________

Excursions, rutes i horaris _______________________________________________________________________________________

Dades personals

Begues,               d                                               de 20                      Signatura,

En/Na ___________________________________________________________________________ NIF _____________________

En representació de (si s’escau) _ _________________________________________________________________________________

amb domicili al carrer _______________________________________________________________________________ núm. ______

de la població de ________________________________________________________________________ codi postal ____________

telèfon/mòbil ____________________________ correu electrònic ______________________________________________________

CONDICIONS
Passat el termini de 48 hores, si l'Ajuntament no es pronuncia en contra, es podrà realitzar l’acampada que s'ha comunicat en aquesta instància.
Les autoritzacions de les acampades lliures estan subjectes a les condicions següents:

1. No produir molèsties ni desperfectes de cap mena.

2. Deixar la zona ocupada en les mateixes condicions de salubritat i higiene en que l'hagin trobada, deixant l'espai net de deixalles.

3. Complir les prescripcions dels art. 4 i 6 del Decret 55/82, de 4 de febrer del Departament de Comerç i Turisme de la Generalitat de 
Catalunya sobre ordenació de la pràctica de càmping, que són els següents:

 a) Els grups han d'estar integrats per un nombre màxim de quatre tendes i separats l'un de l'altre, com a mínim, per una distància de 250 metres.

 b) No es podrà acampar en els llocs següents:

 - En terrenys situats a rambles, llits secs de rius o torrenteres i en aquells susceptibles de ser inundats.

 - En els terrenys que, per la proximitat de línies electriques, vies de comunicació, indústries o instal·lacions insalubres o poc saludables, o  
  per qualsevol altra causa, resultin perillosos.

 - A menys de 300 metres dels punts de captació d'aigua potable per a l'abastament de poblacions.

 - En aquells llocs que, per exigència d'interès públic, tinguin limitat el seu accés.

S’adjunta plànol detallat de la situació S’adjunta autorització del propietari del terreny

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de protecció de dades , us informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades 
responsabilitat de l’Ajuntament de Begues , les dades seran  utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació , supressió , portabilitat, limitació o oposició i  a retirar el consentiment, si s’escau,  mitjançant la remissió d’un escrit al Delegat de protecció de dades per 
correu postal a Av. Torres Vilaró, 4. 08859 Begues (Barcelona) o dirigint-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Begues 
www.begues.cat. Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.
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