Sol·licitud d' ocupació de la via pública

1. Dades de la persona que sol·licita
Nom i cognom o raó social:
Adreça:

Núm passaport/DNI:

Nacionalitat:
Adreça electrònica:
Entitat bancària:

Núm: compte: AD

Representatnt legal:
Telèfon:

Persona de contacte:

2. Tipus d'ocupació
Contenidor

Venda ambulant

Sac de runa

Grua/Plataformes elevadores

Altres, especifiqueu:

Bastida/Tanca d'obra

Tanques(quantitat):
Alta

Terrasses:

Baixa

Temporada d'estiu: de l'1 de maig al 31 d'octubre
Temporada d'hivern de l'1 de novembre al 30 d'abril
Tot l'any

3. Dimensions i característiques
Nom del negoci:
Lloc d' emplaçament:
Data i període de l'ocupació:
Amplada:

Llargada:

:Supeficie:

4. Data i signatura
La Massana

de

Signatura de la persona que sol·licita

de

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud
-Autorització d'obertura d'establiment comercial.
-Plànol de situació amb la plaça,el carrer o l'espai públic a escala suficient, indicant la superfície exacta per la instal·lació de la terrassa.
-Certificat d'assegurança de responsabilitat civil sobre la instal·lació i en benefici dels usuaris amb una garantia mínima de 300.000.) en
cas de terrassa.
-Croquis de situació i senyalització en cas de grua.

Legislació aplicable
Ordinació de preus públics i ordinació tributaria comunal de la parròquia de La Massana de l'any en curs publicat al BOPA.
Ordinació de terrasses de bar a la Via pública de la parròquia de la Massana.
Normes per a la senyalització temporal d'obres o obstacles a la vies públiques,aprovades pel Consell General el dia 30 d'agost de1983.
Llei de codi de circulació, de 10 de juny de 1999, publicada al BOPA núm.40.de 14 de juliol de 1999.

Informació complementaria
A efectes del que preveu la Llei 15/2003, de protecció de dades de caràcter personal, del 18 de desembre, s'informa que les dades que ens
faciliteu s'incorporaran al fitxer informatitzat del Comú de La Massana, titular i responsable del mateix; que prendrà les mesures necessàries
per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, certificació, oposició i supressió, sempre que la
legislació vigent no disposi el contrari, a l'adreça electrònica lamassana@lamassana.ad o be directament al servei de tràmits del Comú.

