SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ D'ACTIVITAT NO PERMANENT MENOR
__________________________________________, major d’edat, amb el DNI núm. ___________, i
amb domicili al c/_________________________, núm. ______, de _______________, telèfon núm.
_____________, fax núm. _____________ i adreça electrònica ___________________, que actua en
nom
propi
o
en
representació
de
l'empresa
_____________________________________________________ amb CIF _________________,
domicili social a _______________________tfn. ____________, fax ____________ i adreça electrònica
__________________________________.
EXPÒS:
1r. Que durant els dies 2, 3, 4 i 5 d'AGOST, desig ocupar un espai de ____________1 a la fira de les
FESTES DE SANT CRISTÒFOL d'aquest municipi, situat a la plaça Menorca, per a dur a terme l'activitat
No Permanent Menor de ____________________________.
2n.
Que
la
persona/es
responsable/es
in
situ
de
l'activitat
a
realitzar
serà
__________________________________________, major d’edat, amb el DNI núm. ___________, i
amb domicili al c/_____________________________, núm. ______, de _______________, telèfon
núm. _____________, fax núm. _____________ i adreça electrònica __________________.
3r. Que a l'efecte d'obtenir l'autorització corresponent d'instal·lació d'activitat no permanent menor i
autorització d'ocupació de via pública, adjunt amb la present sol·licitud, els documents següents:
a) Documentació tècnica i plànols de l'activitat, subscrits per tècnic competent, tot d'acord amb
l'article 67.f) de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici
d'activitats a les Illes Balears, modificada per la Llei 6/2019, de 8 de febrer.
b) Certificat del tècnic competent que indiqui que es mantenen les condicions de l'activitat es
mantenen, i que la normativa no s'ha modificat en relació a la darrera autorització atorgada.
c) Informe o autorització de les diferents administracions concurrents afectades pel
d'esenvolupament de l'activitat. Justificar si no escau.
d) Sol·licitud o acreditació d'exempcions. Justificar si no escau.
Per tot això,
DEMAN:
Que fets els tràmits corresponents, em concediu la oportuna autorització per a l'exercici de l'activitat
no permanent menor amb ocupació de via pública a la fira de les festes de Sant Cristòfol d'aquest
municipi conforme amb els termes abans exposats.
Es Migjorn Gran, ____ de _____________________ de 2019.

(signatura)

SRA. BATLESSA DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN
Les dades personals facilitades en aquest document s’inclouran en fitxers propietat de l’Ajuntament des Migjorn
Gran, amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de
dades de caràcter personal, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit
a l’Ajuntament des Migjorn Gran.
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Superfície sol·licitada.
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