SOL·LICITUD D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
AMB TAULES I CADIRES
SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA
CON MESAS Y SILLAS
DADES DE LA PERSONA QUE FA LA SOL·LICITUD O DE LA PERSONA QUE EN FA DE REPRESENTANT
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE
*Nom / Nombre

*Primer llinatge / Primer apellido

*DNI/NIF

Segon llinatge / Segundo apellido

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico

Telèfon / Teléfono

Adreça postal / Dirección postal

Número

Municipi / Municipio

Província / Provincia

C. Postal

Pis / Piso

País

EN REPRESENTACIÓ DE / EN REPRESENTACIÓN DE
En aquest cas ha de presentar poder de representació/En este caso debe presentar poder de representación
*Nom de l'entitat o persona física / Nombre de la entidad o persona física
*DNI/NIF

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico

Telèfon / Teléfono

Adreça postal / Dirección postal

Número

Municipi / Municipio

Província / Provincia

Informació bàsica sobre protecció de dades. El responsable del tractament de les seves
dades de caràcter personal és l'Ajuntament de Calvià. Comerç. La finalitat amb la qual es
tracten les seves dades és el desenvolupament activitats per al desenvolupament comercial
del municipi, concessió de llicències, informació i estadística. Legitimació: desenvolupament
de les competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora
del règim local. Destinataris: segons el que es preveu en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Drets: accés, rectificació,
supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat en el Servei. Informació addicional
detallada sobre protecció de dades: http://www.calvia.com/protecciodades

C. Postal

Pis / Piso

País

Información básica sobre protección de datos. El responsable del tratamiento de sus datos
de carácter personal es el Ayuntamiento de Calvià. Comercio. La finalidad con la que se tratan
sus datos es el desarrollo actividades para el desarrollo comercial del municipio, concesión de
licencias, información y estadística. Legitimación: desarrollo de las competencias municipales
conferidas por la legislación estatal y autonómica reguladora del régimen local. Destinatarios:
según lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas. Derechos: acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento, oposición y portabilidad en el Servicio. Información adicional detallada sobre
protección de datos: http://www.calvia.com/protecciodades.

LOCALITZACIÓ DE LA ZONA A OCUPAR / LOCALIZACIÓN DE LA ZONA A OCUPAR
Núm. Expedient / Nº Expediente
*Nom comercial / Nombre comercial
*Emplaçament / Emplazamiento

CP

Població / Población

Ref. Catastral
*Núm. Metres/Nº metros

*Núm. Taules/Nº mesas *Núm. Cadires/Nº sillas

*Inici/Inicio

*Fi/Fin

Adjunta la següent documentació/Adjunta la siguiente documentación:
•
Plànol detallat de la superfície amb la distribució d'elements a instal·lar a escala 1/50 on s'indiqui la superfície a ocupar
(m2) i la zona/plano detallado de la superficie con la distribución de elementos a instalar a escala 1/50 indicando la
superficie a ocupar (m2) y la zona.
•
Foto de la zona
EL PAGAMENT DE LA TAXA ES FARÀ EFECTIU QUAN S'AUTORITZI LA OCUPACIÓ. La liquidació de la taxa corresponent, es trova regulada
en l'Ordenanza reguladora de la Taxa per la Ocupació de Terrenys d'Ús Públic per taules i cadires/ EL PAGO DE LA TASA SE HARÁ EFECTIVO
CUANDO SE AUTORICE LA OCUPACIÓN. La liquidación de la tasa correspondiente, se encuentra regulada en la Ordenanza reguladora de la
Tasa para la Ocupación de Terrenos de Uso Público para Mesas y Sillas.

,

d

SR. BATLE DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ

de 20

Signat / Firmado:

Els camps marcats amb * són obligatoris/Los campos marcados con * son obligatorios

