DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB EXTENSIONS COMERCIALS
Amb la present declaració responsable el/la sotasignat manifesta que compleix amb cadascun dels punts
establerts en la mateixa. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació
o document que s’acompanyi o incorpori a la declaració responsable, o la no presentació de la mateixa, determinarà la impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tingui
constància d’aquests fets, sens perjudici de les responsabilitats administratives, civils o penals que hi concorrin.

Dades generals:
1. Dades del/la titular de la sol.licitud d’ocupació de via pública:
Nom i cognoms		

DNI/NIF/NIE

Domiciliat a		

CP/Municipi

Telèfon/s

/

Adreça electrònica

2. Dades de l’ocupació / instal·lació sol·licitada:
Emplaçament
Breu descripció de l’ocupació / instal·lació

DECLARO QUE:
• Sóc coneixedor/a de les condicions que regeixen les autoritzacions de l’ocupació de la via pública amb extensions comercials. Així mateix,  conec la normativa aplicable i disposo de tota la documentació exigible respecte les instal·lacions, aparells
de climatització, seguretat i altres que corresponguin.
• Mantindré la vigència de l’assegurança de responsabilitat civil per un import no inferior als 300.000 euros cobrint de manera
específica l’ocupació/instal·lació sol·licitada i em comprometo a mantenir-la vigent fins la caducitat de l’autorització.
• Són certes totes les dades, informacions i manifestacions exposades en aquesta Declaració Responsable.
Signatura del sol.licitant

Tarragona,       de/d’                         de 20

Àrea de Territori – Servei de Mobilitat i Via Pública
Departament de Domini Públic

Model actualitzat: 12/05/2014

“Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE TARRAGONA.
Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem
que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’Oficina d’Atenció Ciutadana”

