
Sol·licitud de llicència municipal per ocupació   
via publica per establiments o parades – DIADA DE SANT JORDI

Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms  NIF

  

Adreça       Codi Postal Població
   

Telèfon       Correu electrònic
 

Dades del representant o la representant de la persona  sol·licitant
Nom i cognoms   NIF

  

Adreça       Codi Postal Població
   

Telèfon       Correu electrònic
 

Poder atorgats mitjançant

Dades de la instal·lació desmuntable

Descripció (Detall mides en plànol)

Lloc a instal·lar (Detall situació en plànol)

Data d’inici per la instal·lació:  Data de finalització: 

Titularitat de l’espai on s’ubica la instal·lació:  Superfície:___________________m2

Aporto la següent documentació

Per tot això demano
Llicència per autoritzar ocupar l’espai public  per una instal·lació  per a realitzar:

,

,  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
Reserva d’espais responsabilitat de 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  control i gestió de les sol·licituds, gestió dels espais disponibles de ser reserva ts, control de les  persones interessades o que reserven, subministrament de material .
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 posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de
Dades a proteccio  de  dades@riudoms.cat  

Signatura de la persona sol·licitant        

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Major 52 • 43330 Riudoms • Tel 977 850 350 / 977 850 888 • Fax 977 851 264 • www.riudoms.cat • ajuntament@riudoms.cat

Sol·licito poder rebre comunicació electrònicament

Alta de la Seguretat Social o fotocopia de l’últim rebut. (Permís de  treball pels estrangers)

Alta de l’Impost d‘Activitats Econòmiques, o fotocòpia últim rebut

Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i/o l’últim rebut
Model o projecte de la instal·lació (model concret o fotografies)
Plànol amb la situació sol·licitada
Declaració responsable de salut alimentaria (en cas de venda de productes alimentaris)
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