Expedient nº : ___________

Ocupació via pública
QUIOSCS
Registre d'entrada

Plaça de la vila, 1 Sant Pol de Mar
Tel. 937600451

Fax. 937601352

www.santpol.cat oac@santpol.cat

Titular de l'activitat :
Nom i cognoms

DNI/NIF

Domicili

Població

C.P.

Establiment comercial :
Nom comercial de l'establiment

Adreça

Dades de l'ocupació :
Lloc de l'ocupació (via pública, plaça, passeig)

Metres quadrats d'ocupació sol·licitats

Tipus d'activitat

Telèfon

Dates de muntatge i desmuntatge
de....................fins a....................

Elements a instal·lar
□ quiosc de premsa
□ caseta venda cupons cecs
□ congelador de gelats
□ màquines de begudes
□ altres ................................................................................................................

Documents que s'adjunten
□ fotocòpia de DNI de la persona interessada
□ aportar un plànol d'emplaçament a escala 1/50, acotant la superfície d'ocupació i les distàncies a façanes, vorades o altres elements
de mobiliari urbà. Cal garantir un pas pels vianants de 90 cm. com a mínim.
□ d'acord amb la llicència sol·licitada, descripció de les característiques dels elements materials i de les instal.lacions necessàries. Abans
d'iniciar l'activitat objecte de la llicència, el titular de la mateixa haurà de presentar previament fotocòpies degudament compulsades dels
dels contractes de subministrament dels serveis necessaris per realitzar l'activitat, així com el certificat homologat de l'instal.lador per
tal que l'escomesa elèctrica compleixi les condicions específiques al reglament de baixa tensió.

SOL·LICITO que em sigui concedit el permís per a l'ocupació de la via pública esmentada
Signatura

Sant Pol de Mar,
de
de
IL·LMA SRA. ALCALDESSA DE L'AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
En compliment d'allò que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, l'informem que les dades
recollides en aquest formulari s'incorporaran per ser tractades en un fitxer automatitzat propietat d'aquest Ajuntament, amb la finalitat d'atendre la seva sol.licitud. Li
recordem que pot exercir en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició per escrit en el Registre General.

