Imprimir formulari

SERVEIS TERRITORIALS
SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A LA VENDA DE PRODUCTES PIROTÈCNICS

435 - XIII.10.4.

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms
o Raó social

NIF

Domicili

C. postal
Correu electrònic

Població

Telèfon(s)

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms
o Raó social

NIF

Domicili

C. postal
Correu electrònic

Població
Notificar a: Sol·licitant

Telèfon(s)

Representant

EXPOSO

Que, com a adjudicatari provisional en el procediment de selecció per a l'adjudicació de les llicències temporals
d'ocupació de la via pública per a la venda de productes pirotècnics, aporto la documentació següent:
Projecte homologat de caseta
Compromís de compliment estricte del present plec de condicions, de les normes reguladores de la venda de productes
pirotècnics i especialment de les condicions establertes en l'autorització del subdelegat del Govern
Còpia de l'acta censal o d'un altre document equivalent en la venda de producte pirotècnics, i si s'escau còpia de l'IAE
Assegurança de responsabilitat civil (a nom de l'adjudicatari) per danys a tercers amb una cobertura mínima de
300.000,00 €
Document acreditatiu d'haver dipositat una fiança de 300,00 € o aval bancari per aquest import

SOL·LICITO

Que, un cop realitzats els tràmits i les comprovacions necessàries, em concediu la llicència d'ocupació de la via
pública per a la venda de productes pirotècnics.
Salt,

de

de 20

Signatura:

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT
Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de l'Ajuntament de Salt creat amb finalitats de gestió de sol·licituds de realització d'activitats
que requereixen llicència d'obra i control d'ocupació de la via pública. No seran cedides a terceres persones excepte en els casos previstos legalment. En
qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-se a l'Ajuntament de Salt.
VP 8
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