DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
Amb la present declaració responsable, la persona sotasignada manifesta, sota la seva exclusiva responsabilitat, que compleix
amb cadascun dels punts que s’hi estableixen. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada,
manifestació o document amb què acompanyi aquesta declaració, o bé el fet de no presentar-la, determinarà la impossibilitat
de continuar amb l’exercici del dret o de l’activitat afectats des del moment en què es tingui constància d’aquests fets, sens
perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que hi concorrin.
DADES GENERALS
1. Dades de la persona declarant
Nom i cognoms/Raó social		
Nom de la via

Núm.

Municipi
Telèfon

CP
Telèfon mòbil

Bloc

Província

Escala

Pis

Porta

País

Adreça electrònica

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

Breu descripció de l’ocupació / activitat

Plaça de la Font, 1

•

43003 TARRAGONA

•

Tel. 977 29 61 00

•

NIF P-4315000-B

•

www.tarragona.cat

Tipus via

NIF/CIF/ Passaport

DECLARO QUE:
1. Soc coneixedor/a dels requisits documentals que han d’acompanyar les sol·licituds d’autorització per l’ocupació del
domini públic municipal, així com de les normatives sectorials aplicables al desenvolupament de l’activitat.
2. L’ocupació i/o les activitats s’ajustaran a la memòria descriptiva/tècnica presentada.
3. Les instal·lacions i/o l’activitat compleixen tots els requisits exigibles i disposo de les llicències i autoritzacions sectorials
preceptives.
4. Em comprometo a vetllar pel compliment de les condicions de l’autorització i, de manera especial, per totes aquelles
relatives a la neteja i als horaris de funcionament, així com pel d’altres disposicions municipals que puguin incidir en la
convivència ciutadana.
5. Em faig responsable dels efectes de l’activitat i, en cas d’incompliment de les condicions de les autoritzacions, assumeixo
les conseqüències que se’n derivin.
6. Comunicaré totes les modificacions d’aquesta activitat.
7. Són certes totes les dades, informacions i documents exposats en aquesta declaració responsable.
Tarragona, ...........de.................................de 20.........

Al Departament de

Signatura

El/la cap del Registre

ALCALDIA

CONSENTIMENT I DEURE D’INFORMAR ELS INTERESSATS/ADES SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable:

Ajuntament de Tarragona.

Finalitat:

Tramitar procediments i actuacions administratives i —si ho autoritzeu— informar sobre les activitats que du a terme
l’Ajuntament de Tarragona.

Legitimació:

Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics de l’Ajuntament de
Tarragona. Consentiment.

Drets:

Accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es poden exercir formalitzant una sol·licitud davant
l’OMAC de l’Ajuntament de Tarragona, la qual haurà de dur, adjunta, una còpia del DNI. Aquesta sol·licitud
s’hi pot presentar tant de manera presencial com per correu ordinari (OMAC, plaça de la Font, 1, 43003
Tarragona), o bé fent el tràmit específic de la seu electrònica, Exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió
i oposició de les dades personals.

Més informació sobre el tractament:

Podeu consultar https://www.tarragona.cat/politica-de-privacitat

Dono el meu consentiment per rebre informació sobre les activitats de l’Ajuntament.

