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DECLARACIÓ RESPONSABLE ESPECTACLES
(Ampliació repartiment menjar a domicili)
(Art. 9 i 13.3 de la Llei 14/2010 de 3 desembre, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics)

DADES PERSONALS (llegiu la informació en la pàgina següent sobre protecció de dades)
Nom i cognoms
Raó social
En representació de (si escau)
Adreça per a notificacions
Població

CP

NIF/NIF

Telèfon

Correu electrònic

DECLARACIÓ RESPONSABLE
El firmant declara, sota la seua responsabilitat, com a titular o prestador, que compleix tots
els requisits tècnics i administratius exigits en la normativa reguladora del procediment
administratiu a què es refereix aquesta manifestació sobre l'ampliació de l'establiment destinat a
l'espectacle o activitat........................................................................................................ autoritzat
a
través
de
Declaració
responsable
d’espectacles,
situat
a
c/........................................................................................., i que es compromet a mantenir el
compliment durant el temps que cada procediment determine.
Al costat d’esta declaració responsable s'aporta la següent documentació:


Memòria realitzada sota declaració responsable sobre els següents punts:
- Que disposa de alta censal en el epígraf fiscal corresponent a l’activitat de
repartiment a domicili ( 677.9 de la Secció 1a. Del IAE, Altres Servicios
d’alimentació propis de la restauració).
- Ampliació de l’assegurança que contemple l’ampliació de l’activitat.
- Disponibilitat de vehicles adaptats a les característiques del servei degudament
assegurats.
- Disponibilitat de conductor/s empleats amb autorització suficient per a
l’ampliació de l’activitat que sol·licita.

Tavernes de la Valldigna,.......................................................................................................
 Autoritze l’Ajuntament a usar l’adreça de
correu electrònic assenyalada per a rebre
documentació i notificació amb ple valor
fefaent i probatori de tots els actes
administratius que m’afecten amb relació a
esta sol·licitud.

EL SOL·LICITANT
(firma)

Sr. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA
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INFORMACIÓ SOBRE DADES PERSONALS
Li informem que, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, les
dades de caràcter personal que s'obtinguen de la seua sol·licitud seran arreplegats en el fitxer
Registre d’entrada i eixida de documents que té com a finalitat registrar esta sol·licitud i tramitar-la
en el procediment administratiu i que és responsabilitat d'este Ajuntament. El fitxer no té previstes
cessions. El fitxer ha sigut notificat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i compta amb
les mesures de seguretat necessàries per a garantir la total seguretat de les dades. En tot cas, la
subscripció de la sol·licitud implica que la persona sol·licitant resulta informada i dóna el seu
consentiment al tractament de les seues dades per a la finalitat mencionada, així com a la seua
cessió per a la finalitat dita. Li recordem la possibilitat d'accedir a les dades facilitades, així com
de sol·licitar, la rectificació, oposició o cancel·lació, en els termes establerts per la Llei indicada,
dirigint una comunicació escrita a l'Alcaldia Presidència d'este Ajuntament a l’adreça indicada
amb les dades següents: nom i cognoms, domicili a l'efecte de notificacions, petició en què es
concreta la sol·licitud, data, firma de la persona interessada i nom del fitxer.
Per a la seua comoditat, pot exercir estos mateixos drets a través de la web municipal en
l’adreça indicada.
Qui facilita les seues dades personals manifesta que la informació facilitada és certa i que
no ha sigut omesa o alterada cap informació que poguera ser desfavorable, i queda informada
que la falsedat o omissió d'alguna dada suposarà la impossibilitat de prestar correctament el
servici

