
SOL·LICITUT D'AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA 
AMB UNFLABLES
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 DADES DEL SOL·LICITANT:

 Nom i Cognoms:

 DNI/CIF:  Telèfon:

 Adreça:  C.P:

 Població:  Provincia:

 Correu electrònic:

 En representació de:  CIF:

Autoritze expressament a l'Ajuntament de Picanya a enviar a l'adreça de correu electrònic dalt assenyalada, les notificacions que hagen de practicar-me en els
expedients en què siga part o puga tindre un interés legítim, amb plens efectes jurídics com disposa l'art. 59.3 de la Llei 30/92 L.R.J.-P.A.C.

 EXPOSE:

Que trobant-se interessat en la instal·lació  d'un unflable el dia                              amb horari des de  
             fins            hores, a l'adreça 

 DEMANE:

Autorització per a l'ocupació en la Via Pública. 
Documentació a aportar: 
  Instal·lació d'ús domèstic:

Declaració responsable del muntatge i ús de la instal·lació

 Instal·lació d'ús comercial:

Asegurança de responsabilitat civil per danys al públic assistent i a tercers, per un import de 300.000€

Memoria técnica descriptiva acreditativa que la instal·lació compleix l'indicat a l'art. 4 Llei 4/2003 de GV amb 
plànol d'ubicació i instal·lació de l'unflable.

Certificat acreditatiu d'haver superat la corresponet revisió periòdica de la instal·lació

Signatura

Picanya, de de 

En el seu cas, justificació del pagament de la Taxa d'Ocupació de Via Pública



 DECLARACIÓ RESPONSABLE

D/Dª
NIF

DECLARE, baix la meua responsabilitat: 

Que, en relació a la sol·licitud d'autorització d'ocupació de via pública per a la instal·lació d'un castell unflable 

a l'adreça                                                                                                                                       , em compromet al seu 

correcte muntatge/desmuntatge i ús.

Picanya, de de 

Signatura
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 DADES DEL SOL·LICITANT:
 Nom i Cognoms:
 DNI/CIF:
 Telèfon:
 Adreça:
 C.P:
 Població:
 Provincia:
 Correu electrònic:
 En representació de:
 CIF:
 EXPOSE:
Que trobant-se interessat en la instal·lació  d'un unflable el dia                              amb horari des de 
             fins            hores, a l'adreça 
 DEMANE:
Autorització per a l'ocupació en la Via Pública.
Documentació a aportar:
 
 Instal·lació d'ús domèstic:
 Instal·lació d'ús comercial:
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 DECLARACIÓ RESPONSABLE
D/Dª
NIF
DECLARE, baix la meua responsabilitat:
Que, en relació a la sol·licitud d'autorització d'ocupació de via pública per a la instal·lació d'un castell unflable a l'adreça                                                                                                                                       , em compromet al seu correcte muntatge/desmuntatge i ús.
Picanya, 
de 
de 
Signatura
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