MOD. INS75

Plaça de la Vil.la / Plaza de la Villa, 1  Telf.: 965 48 02 01  Fax: 965 48 04 80 

e.mail: ayuntamiento@ayto-hondondelasnieves.es - 03688 EL FONDÓ DE LES NEUS / HONDON DE LAS NIEVES (ALACANT / ALICANTE)

SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ D'AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES I
ALTRES ELEMENTS AUXILIARS / SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL
DOMINIO PÚBLICO CON MESAS, SILLAS Y OTROS ELEMENTOS AUXILIARES

DADES DEL SOL.LICITANT / DATOS DEL SOLICITANTE:
Nom i Cognoms / Nombre y Apellidos:

DNI/NIE/CIF:

Nom i cognoms del representant / Nombre y apellidos del representante:

DNI/NIE/CIF:

Domicili / Domicilio:

Població / Población:

C. Postal:

Telèfon / Teléfono: Correu electrònic / Correo electrónico

DADES DE L'ESTABLIMENT PRINCIPAL / DATOS DEL ESTABLECIMIENTO PRINCIPAL:
Emplaçament concret de l'activitat: / Emplazamiento concreto de la actividad:
Ref. Cadastral
Ref. Catastral:
Tipus d'activitat / Tipo de actividad:

Ref. autorització funcionament
Ref. autorización funcionamiento:

EXPOSA / EXPONE:
1.- Que declare davall la meua responsabilitat, com a promotor de l'activitat i de conformitat amb el que disposa l'art. 71
bis de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu comú, que COMPLISC els requisits establits per a la renovació de l'autorització en les mateixes condicions
d'emplaçament i ocupació màxima que tenia concedides; i que EM COMPROMET a mantindre el seu compliment durant
tot el període d'ocupació. / Que declaro bajo mi responsabilidad, como promotor de la actividad y de conformidad con lo
dispuesto en el art. 71 bis de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo común, que CUMPLO los requisitos establecidos para la renovación de la
autorización en las mismas condiciones de emplazamiento y ocupación máxima que tenía concedidas; y que me
COMPROMETO a mantener su cumplimiento durante todo el período de ocupación.
2.- Que no s'ha produït cap modificació en relació amb el contingut de l'autorització d'ocupació del domini públic amb
taules, cadires i altres elements auxiliars, la renovació del qual se sol·licita. / Que no se ha producido ninguna
modificación en relación con el contenido de la autorización de ocupación del dominio público con mesas, sillas y otros
elementos auxiliares, cuya renovación se solicita.
3.- Que adjunt s'acompanya la documentació següent / Que adjunto se acompaña la siguiente documentación:
Document acreditatiu de trobar-me al corrent de la Pòlissa d'Assegurances / rebut de pagament actualitzat.
Documento acreditativo de hallarme al corriente de la Póliza de Seguros / recibo de pago actualizado.
Justificant d'estar al corrent de les obligacions tributàries municipals. / Justificante de estar al corriente de las
obligaciones tributarias municipales.
Còpia de l'autorització concedida per a l'exercici anterior. / Copia de la autorización concedida para el ejercicio
anterior.
SOL·LICITA / SOLICITA:
La RENOVACIÓ de l'autorització per a dur a terme l'ocupació del domini públic amb taules, cadires i altres elements
auxiliars, en els mateixos termes i condicions que l'anterior i d'acord amb l'Ordenança municipal reguladora de l'ocupació
del domini públic per mitjà de taules, cadires i altres elements auxiliars, per al període següent (SEMESTRAL/ANUAL) /
La RENOVACIÓN de la autorización para llevar a cabo la ocupación del dominio público con mesas, sillas y otros
elementos auxiliares, en los mismos términos y condiciones que la anterior y de acuerdo con la Ordenanza municipal
reguladora de la ocupación del dominio público mediante mesas, sillas y otros elementos auxiliares, para el siguiente
periodo (SEMESTRAL/ANUAL):
Autoritze a l'ajuntament de El Fondó de les Neus a consultar o verificar les dades i informació necessària, disponibles en altres
administracions, per a la tramitació d'esta sol·licitud. / Autorizo al ayuntamiento de Hondón de las Nieves a consultar o verificar los
datos e información necesaria, disponibles en otras administraciones, para la tramitación de esta solicitud.

En

,a
Firmat / Firmado:

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li informa de que les dades personals facilitats seran incorporats i tractats en un fitxer titularitat de
l'Ajuntament de El Fondó de les Neus. Estes dades podran ser utilitzats pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. Pot exercitar els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, per mitjà de comunicació escrita dirigida al Registre de l'Ajuntament de El Fondó de les Neus. / En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa de que los datos personales facilitados serán incorporados y tratados en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Hondón de las Nieves. Estos datos podrán ser utilizados por el
titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante comunicación escrita dirigida
al Registro del Ayuntamiento de Hondón de las Nieves.

