Sol·licitud de llicència d’espectacles públics i activitats recreatives de
caràcter extraordinari, amb ocupació temporal de la via pública, i
elements municipals
Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms

NIF-NIE-Passaport

Adreça
Telèfon

Codi Postal

Població

Correu electrònic

Representant/s, si s’escau
Nom i cognoms – Denominació Social
Adreça
Telèfon

CIF-NIF-NIE-Passaport
Codi Postal

Població

Correu electrònic

Poder atorgats mitjançant

Dades de l’ocupació a realitzar
Organitzadora de l’activitat:

Descripció de l’activitat:

, d’acord amb memòria que s’adjunta.

Elements que ocupen l’espai públic (detall):

Situació:

Superfície a ocupar:

Aforament:

Dies durant els quals es vol realitzar l’ocupació:
Material municipal sol·licitat:

Exposo
1. Que estic interessat/da en realitzar l’activitat extraordinària de
en aquest municipi,
per la la qual cosa, declaro responsablement que l’activitat a realitzar compleix tots els requisits de la normativa
d’aplicació i que estic en possessió de la documentació necessària per exercir-la, especialment que es disposa d’una
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreix l’activitat de la mateixa.
2. Que per poder fer aquesta activitat extraordinària necessitem l’espai public indicat i diferent material municipal i que
s’ha relacionat anteriorment.
Que declaro ser una entitat sense ànim de lucre
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Demano
Que l’Ajuntament de Riudoms li concedeixi, en la representació que ostenta, la llicència per l’activitat extraordinària
indicada, que es realitzarà el dia
en el lloc indicats.
Que l’Ajuntament li cedeixi temporalment l’ús de l’espai

, així com els elements municipals

sol·licitats.

Notificació electrònica
Sol·licito poder rebre comunicació electrònicament
,

de

de

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades
siguin incorporades en un fitxer denominat Expedients responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE RIUDOMS, i seu social al C/Major, 52,
43330 Riudoms (Tarragona). La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i la gestió i control del expedients
diversos de l’Ajuntament. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui
imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la
limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci al C/Major, 52,
43330 Riudoms (Tarragona) o bé per correu electrònic a ajuntament@riudoms.cat
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posarse en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a protecciodedades@riudoms.cat

Signatura de la persona sol·licitant

Segell de l’administració
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