SOL·LICITUD

AJUNTAMENT
D’OLIANA

SOL·LICITUD LLICÈNCIA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA
FIRA DE TOTS SANTS
1. DADES PERSONALS

Nom i cognoms
NIF
Domicili
Localitat i província

CP

Telèfon / Mòbil
Correu electrònic
Activitat 1

2. SOL·LICITUD
Metres quadrats* de la
parada

Import de la taxa

Import provisional total

6,00

2,00

12,00

*es calcula multiplicant la llargada per l’amplada

Preferència d’ubicació 2

Documentació que s’adjunta a la sol·licitud:
Fotocòpia del DNI o del passaport vigent. En cas de no ser nacional espanyol/a
o de qualsevol país de la Unió Europea, caldrà presentar també una fotocòpia
autentificada del permís de residència.
Fotocòpia d’alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)
1
2

Si ets artesà/na, ho pots indicar en aquest apartat.
En cap cas aquesta preferència reserva la plaça en el lloc indicat
Ajuntament d'Oliana · Casa Consistorial · Oliana 25790 (Alt Urgell) · tel. 973470035 · ajuntament@oliana.cat
www.ajuntamentoliana.cat

SOL·LICITUD

AJUNTAMENT
D’OLIANA

Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil i el rebut de pagament
conforme està en vigor.
Documentació acreditativa d’artesà/na, si s’escau
D’acord amb el procediment establert, NO APORTO la documentació següent que ja es
troba en poder de l’Ajuntament d’Oliana:

SOL·LICITO l’atorgament de la llicència per ocupació de la via pública el dia de la Fira
de Tots Sants i DECLARO que són certes les dades que s’hi consignen.
________________, ____ de ___________________ de 20____
(signatura de la persona sol·licitant o representant legal i segellat)

D’acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades personals, l’informem que les seves dades seran
incorporades a un tractament responsabilitat de l’Ajuntament d’Oliana per a la gestió del tràmit que esteu realitzant,
podeu ampliar aquesta informació consultant la nostra política de privacitat a http://www.ajuntamentoliana.cat/politicade-privacitat. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels
seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Responsable del Tractament a la següent adreça: Ajuntament
d’Oliana, Plaça 1 d’octubre, 25790 Oliana (Lleida) o a la seu electrònica de l’Ajuntament (https://www.seue.cat/ca/web/oliana).
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