Registre d’Entrada

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER INSTAL·LAR UNA ATRACCIÓ O PARADA DE FIRA
1. DADES PERSONALS
1.1 PERSONA SOL·LICITANT / INTERESSADA
Nom i Cognoms

DNI/NIF

1.2 PERSONA REPRESENTANT
Nom i Cognoms

DNI/NIF

1.3 DADES NOTIFICACIÓ
Adreça notificació

Núm

Localitat

CP

Correu electrònic

Telèfon mòbil

Telèfon fix

Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d’aquest procediment, en aplicació del què disposa la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A tal efecte, facilito en la present
sol·licitud el correu electrònic i el telèfon mòbil per rebre per SMS un número de PIN per accedir al document.

2. SOL·LICITUD
Autorització per formar part de la següent fira:
Fira del Mercat del Ram
Aplec de Sant Ponç
Altra:
Una atracció
Nom de d’atracció
Un lloc de venda
Tipus d’article
2
Superfície (m )
Vehicle associat
Marca/model

Festa Patronal de Sant Pere
Ubicació:

Festa Major

Matrícula

I019-N2-IMP-V001

UT: TS – VIA PÚBLICA

3. DOCUMENTACIÓ APORTADA

NIF/DNI del sol·licitant.
Alta de l’Impost d’activitats econòmiques, amb indicació de l’epígraf corresponent i últim rebut (si correspon).
Justificant de l’última liquidació a la Seguretat Social que li correspongui .
Pòlissa de Responsabilitat Civil.
Rebut vigent de la pòlissa de Responsabilitat Civil.
Manual d’instruccions signat per un tècnic competent.
Certificat anual signat per un tècnic competent (queden exclosos els remolcs i parades).
Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió (registrat a indústria i signat per instal·lador electricista autoritzat).
Carnet de manipulador d’aliments vigent (només en cas de parades d’alimentació).
Fotografia de la parada.
Altra documentació:

Tordera,
Signatura,

de/d’

de

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE TORDERA

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a
un fitxer per gestionar la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l’Ajuntament de Tordera i podrà dirigir-se a l’OAC-Oficina d’Atenció al Ciutadà, Plaça de
l’Església 2, 08490 Tordera per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.
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