Ajuntament de la Ciutat d'Algemesí
SOL·LICITUD D'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES I ALTRES
ELEMENTS ANÀLEGS
-ANY NATURAL -

RN-07C-081

A

DADES DE L'INTERESSAT:

Nom

Cognoms

DNI/CIF/NIE

Domicili

Núm.

Localitat

B

Provincia

Teléfon

Esc.

Pis Porta

Codi Postal

Adreça electrònica

EXPOSE:
propietari

1.- Que sóc

representant de l'establiment denominat:

que es troba ubicat al carrer:
i que la titularitat de l'establiment correspon a:

amb C.I.F. núm.

2.- Que vull sol·licitar llicència per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires o altres elements anàlegs,
amb una superfície de:

m2.

3.- Que l'anterior ocupació, a més tindrà les següents característiques:
No comporta ocupació de vol amb tendals, carpes o instal·lacións semblants.
Comporta ocupació de vol amb tendals, carpes o instal·lacions semblants
amb una superfície de:

C

m2.

amb tancament en un costat o més
oberts en tots els seus costats

SOL·LICITE:
1.- Autorització d'ocupació de terrenys d'ús públic per al lloc i amb les característiques abans esmentades.
2.- En cas que aproveu l'autorització de referència, manifeste el compromís de fer el pagament dels rebuts semestrals
en l'entitat i número de compte següent:

IBAN
E

D

S

DOCUMENTACIÓ:
Plànol detallat de la superfície a ocupar

E

Fotografia de la superfície a ocupar

DECLARACIÓ JURADA:
Declare que el titular de l'establiment està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de
qualsevol altra classe de caràcter municipal.

Algemesí , 25 de maig de 2017
(signatura)

Imprimir formulari

SRA. ALCALDESSA DE L'AJUNTAMENT D'ALGEMESÍ
Edició 7, maig 2017

Les dades que ha facilitat en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament d'Algemesí qui, com a titular del fitxer, les podrà utilitzar per a exercir les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la
Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Carácter Personal, podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mijançant una instància presentada davant el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Algemesí.
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