Sol·licitud permís fira (atraccions)
Dades del sol·licitant
Nom i cognoms

DNI

En representació de

DNI

Domicili (carrer, plaça...)

Núm.

Pis

Porta

Població

CP

Telèfon

Exposa
Que en motiu de la Festa Major 2020, del 23 al 26 de juliol de 2020 , voldria instal·lar
les següents atraccions:
Descripció

Superfície (m2).

1.
2.
3.

Sol·licita
Que s’autoritzi la instal·lació de les atraccions detallades.
Relació de documents aportats
Fotocòpia del DNI o NIF del sol·licitant i alta IAE.
Certificat conforme s’ha fet la revisió anual de seguretat, signat pel
tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent
Certificat vigent de les instal·lacions elèctriques i contraincendis
Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil en que figuri, com a mínim :
Nom del propietari
Període de vigència
Atracció que s’assegura
Garanties i quantitats assegurades
Autoliquidació provisional de la taxa, segons l’ordenança municipal núm. 16
(art. 6 epígraf d) i el número de dies que estigui instal·lat.
Document signat, segons model oficial Ajuntament, en el que s’indica que la
parcel·la on es situa el recinte firal no disposa de subministrament elèctric, ni
possibilitat de contractació amb companyia, quedant totalment prohibit realitzar
connexions a la xarxa municipal.
Signatura
Santa Eulàlia de Ronçana,

d

de 20

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Carretera de la Sagrera, 3. 08187 · Telf. 93.844.80.25 - Fax. 93.844.93.80
www.ser.cat · ser@ser.cat

Autoliquidació Taxa (segons ordenança fiscal nº 16 art 6)
CONCEPTE

TIPUS IMPOSITIU

Permís Ocupació Via Pública – Atraccions de
fira en motiu de la Festa Major d’Estiu 2019

Fins a 50m2 .....................

250€

De més de 50 m2................ 250€+4,5 € per m2 que
accedeixi del 50 m2
TOTAL : ..............................................................

NÚM. COMPTE
Entitats bancàries col·laboradores:
BBVA
CAIXABANK

ES38 0182 - 6035 - 43 - 0201560499
ES78 2100 - 1426 - 47 - 0200001456

Segell entitat bancària

L´import de la taxa és de
euros. L’abonament d’aquesta fiança es farà
a través de les entitats bancaries especificades en aquest document d’autoliquidació
o mitjançant targeta de crèdit/dèbit al Serveis econòmics municipals.

D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades
facilitades seran incloses en el fitxer “participants fires i mercats” amb la finalitat de registre i arxiu. Així mateix, us informem de la
possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos en la legislació vigent mitjançant sol·licitud
expressa adreçada al Registre General ubicat a la Carretera de la Sagrera, 3, de Santa Eulàlia de Ronçana
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