SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ TEMPORAL DE L’ESPAI
PÚBLIC PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PARADES/ATRACCIONS DURANT
LA FESTA MAJOR 2019
DADES DEL SOL·LICITANT:
Cognoms i nom o raó social :

CIF/NIF:

Adreça:
Codi Postal:

Localitat:
Adreça electrònica:

Província:
Telèfon:

Tipus de parada/atracció:

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:
1) Fotocòpia DNI/ NIE
a) En el cas de persones jurídiques, fotocòpia escriptura de constitució de
l’entitat.
b) En el cas de persones extracomunitàries el permís de residència i treball
2) Fotocòpia de la Pòlissa i últim rebut de l’assegurança de responsabilitat
civil derivada de l’activitat.
3) Mesures de la parada/atracció (superfície i/o voladura total)
4) Registre sanitari i formació del personal signat (només parades
d’alimentació)
5) Justificant de manipulador d’aliments (només parades d’alimentació)
6) Dos darrers rebuts d’autònoms.
7) Memòria descriptiva, on es justifiqui el compliment amb la normativa
vigent i dues fotografies de l’activitat (una de front i l’altre de perfil).
8) Justificant d’ingrés de fiança de 50 euros per a les parades d’artesania,
creps, xurreries i/o similars i de 200 euros per les demès.
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9) Número de compte bancari pel retorn de la fiança.
10) Declaració responsable.
11) Certificat emès per tècnic competent corresponent al muntatge i
instal·lació de l’atracció.
12) Actes de revisions tècniques dels butlletins de baixa tensió i de les
revisions dels elements d'extinció d'incendis. En el cas de cuines de gas,
els certificats d'inspecció favorable corresponents.
13) Manual d’instruccions.
14) Acta de control inicial.
15) Correu electrònic.

AVÍS SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
D' acord amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, us informem que les dades que ens faciliteu seran incloses en un fitxer
automatitzat únicament per a la resolució d' aquesta tramitació. Així mateix us informem de
la possibilitat d' exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes
inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre General de
l'Ajuntament de Vidreres (Carrer Girona, 3, 17411 Vidreres).

Vidreres a

Signat electrònicament

