DECLARACIÓ RESPONSABLE D'INICI I EXERCICI D'ACTIVITAT DE PUBLICITAT DINÀMICA
Dades del sol·licitant
Nom i llinatges
Núm. NIF / NIE / CIF
Domicili
Codi Postal i Municipi

Telèfon de contacte
e-mail

Dades del representant
Nom i llinatges
Núm. NIF / NIE / CIF
Domicili
Codi Postal i Municipi

Telèfon de contacte

Dades de notificació (omplir només si són diferents a les anteriors)
Nom i llinatges
Núm. NIF / NIE / CIF
Domicili
Codi Postal i Municipi

Província

Telèfon de contacte
Província

Informació de l'activitat
Inici de l'activitat

Renovació

Tipus d'activitat:

Relació d'agents publicitaris

Nom i llinatges

Propaganda manual

DNI

Repartiment domiclis

Nom i llinatges

Ús de vehicles (*)

DNI

De conformitat amb la nova redacció de l’article 4 de l’Ordenança municipal de publicitat dinàmica (BOIB núm. 78 de 27 de maig de 2010),
DECLAR sota meva responsabilitat:
a) que complesc amb les requisits establerts a la normativa vigent, que disposo de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir el seu
compliment durant el període de temps inherent a l'activitat

Documentació que s'adjunta

Taxa per atorgament de llicència per repartiment manual o domiciliari de publicitat
Taxa per cada agent de propaganda manual o domiciliaria i expedició de carnet o la seva renovació
Descripció de l'activitat que es pretén realitzar, amb especificació de la data d'inici de l'activitat, la zona de repartiment de la publicitat, etc.
Fotocòpia del DNI del subjecte passiu

Son Servera,

d

de 20

BATLIA DE L'AJUNTAMENT DE SON SERVERA (ILLES BALEARS)

(Signatura)

(*) D’acord amb la nova redacció de l’article 4 de l’Ordenança municipal de publicitat dinàmica (BOIB núm. 78 de 27 de maig de 2010),en cas de publicitat mitjançant l’ús de vehicles, en cas
que es puguin alterar les condicions normals del trànsit de vehicles, serà necessària l’obtenció de la corresponent llicència municipal.

Ompliu la sol·licitud a l'ordinador, i imprimiu-la per, posteriorment, dur-la a les nostres oficines municipals. Si ho preferiu, també podeu omplir-la amb lletres majúscules i bolígraf.
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Ajuntament de Son Servera, com a responsable del fitxer, us informa que les dades sol·licitades per mitjà de qualsevol mena de formulari i en qualsevol suport seran tractades amb la
finalitat de tramitar la seva declaració responsable d'inici i exercici d'activitat de publicitat dinàmica, amb confidencialitat i respecte a les normes derivades de la Llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades personals, i altra normativa de desenvolupament. Us informem, així mateix, del dret a accedir a les vostres dades, a rectificar-les i a cancel•larles. Aquests drets els podeu exercir per mitjà d’escrit adreçat al responsable del fitxer a l’adreça postal següent: 07550 - Son Servera – Pl. Sant Ignasi 1. Us comuniquem, finalment, que
les vostres dades personals no seran objecte de cap cessió ni transmissió, i que s’utilitzaran únicament per a l’objectiu d’aquests sol·licitud.

