Sol·licitud de número de carros i llotges de la plaça de bous d’Amposta

Dades del propietari
Cognoms, Nom

DNI / NIE / Passaport

Adreça (*)

Data naixement

/
Població (*)

Província / País (*) (1)

CP (*)

Sexe
Home

Telèfon (*)

Correu electrònic

/

Dona

Nº de placa (2)

Dades de la persona representant
Cognoms, Nom

DNI / NIE / Passaport

Dades de l’estructura
Marcar el tipus d’estructura (*)
Carro: Amplada d'1'5 metres i llargada de 2'5 metres
Carro: Amplada de 2 metres i llargada de 3 metres
Llotja: Amplada de 3 metres i llargada de 5 metres
Llotja: Amplada de 3 metres i llargada de 7 metres
Llotja: Amplada de 3 metres i llargada de 8 metres
En el cas de llotja, aquesta està composta per una bastida ? (en tots els casos la bastida ha de ser homologada)
Sí

No

Es vol instal·lar 2 estructures juntes? (sempre que sigui possible)
Sí

No

En cas afrmatiu indicar el número de placa de l’altra estructura

Declaro responsablement
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- Que realitzaré les obres d’execució de la instal·lació i/o adequació de l’estructura que forma part de la plaça de
bous de manera correcta i sense perill per als usuaris.
-Que assumeixo la responsabilitat de fer un bon ús de l’estructura i la instal·lació d’aquesta un cop executada.
-Que l’estructura complirà amb allò referent a la seva solidesa estructural.
-Que l’estructura complirà amb allò que estableix la normativa vigent pel que fa a les mesures de seguretat i risc per
a les persones.
-Que disposo d’un certifcat de solidesa de l’estructura signat pel tècnic competent i que em comprometo a
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seves dades personals aquí recollides passaran a formar part d'un ftxer propietat de l'Ajuntament d'Amposta. Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectifcació, cancel·lació i oposició mit jançant un escrit adreçat a: Ajuntament d'Amposta, Pl. de l'Ajuntament 3-4, 43870-Amposta. La inexactitud, falsedat o omissió en les dades, o la no
presentació d'aquesta, determinen la impossibilitat d'exercir l'activitat afectada des del moment en què se'n tingui constància, sense perjudici de les
responsabilitats que puguin derivar-se, (article 38 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions).
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mantenir en bon estat l’estructura i no fer-ne cap modifcació.
-Que les dades indicades en aquest document són certes i que disposo de tots els documents que permeten
acreditar el seu compliment de la normativa i em comprometo a mantenir-los i a posar-los a disposició del personal
d’inspecció municipal quan així se’m requereixi.
-Que conec que, un cop efectuada la inspecció, rectifcar aquelles defciències que s’hagin detectat i corregir-les
abans de l’inici de l’acte, si és el cas, i sota la meva responsabilitat.
-Que la comunicació efectuada per iniciar l’activitat no atorga a la persona o empresa titular de l’activitat facultats
sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius.
-Que l’autorització de l’activitat es concedeix salvant el dret de la propietat i sens perjudici del de tercers (article
73.1 del reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals).
-Que no he efectuat cap modifcació de l’estructura matriculada (3)
Data sol·licitud (dd/mm/aaaa) (*)

/

Lloc (*)

/

Signatura de la persona sol·licitant (*)

(*) Camps d'entrada obligatòria
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(1) Província/País: Indicar el país només en el cas d'adreces ubicades a fora d'Espanya. Per a la resta indicar la província.
(2) Nº de placa: En el cas de no disposar de número de placa s’haurà de fer la sol·licitud pertinent excepte les bastides.
(3) Canvis estructurals: En el cas de realitzar canvis estructurals s’haurà d’aportar un nou certifcat de solidesa.
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seves dades personals aquí recollides passaran a formar part d'un ftxer propietat de l'Ajuntament d'Amposta. Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectifcació, cancel·lació i oposició mit jançant un escrit adreçat a: Ajuntament d'Amposta, Pl. de l'Ajuntament 3-4, 43870-Amposta. La inexactitud, falsedat o omissió en les dades, o la no
presentació d'aquesta, determinen la impossibilitat d'exercir l'activitat afectada des del moment en què se'n tingui constància, sense perjudici de les
responsabilitats que puguin derivar-se, (article 38 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions).
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