AJUNTAMENT D’ALCÀNTERA DE XÚQUER
Ausiàs March, 2 ● 46293 ● Telèfon 962 580 402 ● Fax 962 580 679 ● axuquer@gva.es

LLICÈNCIA D'OBERTURA D'ACTIVITAT SUBJECTA A LA LLEI D'ESPECTACLES
14/2010)MITJANÇANT DECLARACIÓ RESPONSABLE

(LLEI

DADES PERSONALS
Nom i cognoms

DNI/CIF

En representació de

DNI/CIF

Correu electrrònic

Fax

Adreça

Tel.

Tel. mòbil

Localitat

C.postal

Autoritze que m'envien notificacions i comunicacions a esta adreça de correu electrònic o al
telèfon mòbil per SMS, únicament a efectes informatius.

SI

□ NO □

EXPOSA
Que desitja exercir l'activitat següent
Emplaçament
Ref. Cadastral
Ha fet obres en el local?

SI

□ NO □

DECLARA
Que COMPLISC els requisits establits en la normativa vigent per a l'obertura de l'activitat, que DISPOSE de la
documentació que així ho acredita, i EM COMPROMET a mantindre'n el compliment durant la vigència d'esta
llicència. Manifeste, així mateix, que sóc coneixedor que si els servicis municipals comproven cap inexactitud,
falsedat o omissió en qualsevol dada o document d'esta declaració, l'Ajuntament ha de decretar la impossibilitat de
continuar amb l'exercici de l'activitat, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives que
pertoquen.

SOL·LICITA
Que complits els tràmits previs s'atorgue la llicència d'obertura sol·licitada
DOCUMENTS QUE S'ADJUNTEN A LA SOL·LICITUD

SIGNATURA PERSONA SOL·LICITANT

Alcàntera de Xúquer,
de/d'
201
Segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer incorporarà les seues
dades a fitxers, que s'utilitzaran per als fin d'aquesta sol.licitud i no se cediran a cap tercer, excepte per obligacions legals i a altres administracions
públiques que siguen les destinatàries del tractament. Addcionalmente autoritza a l'Ajuntament a comprovar i completar les dades necessàries per a
aquesta sol.licitud, consultant els seus propis axius com els d'altres administraacions públiques que siguen necessaris. Per a exercir els drets d'accñes,
rectificació, cancel.lació i oposició s'ha de dirigir per escrit a l'Ajuntament a l'adreça que veurà en la capçalera, i adjuntar-hi una fotocòpia del Document
Nacional d'Identitat o equivalent.

Sr ALCALDE DE L'AJUNTAMENT D''ALCÀNTERA DE XÚQUER

