SOL·LICITUD D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA (OVP) AMB TAULES I CADIRES /
SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA (OVP) CON MESAS Y SILLAS
DADES DEL TITULAR DE L'ACTIVITAT / DATOS DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD
*Nom de l'entitat o persona física (nom/llinatge/llinatge) / Nombre de la entidad o persona física (nombre/apellido/apellido)

*DNI-NIF

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico Telèfon / Teléfono

Adreça postal / Dirección postal

Número

Municipi / Municipio

Província / Provincia

C. Postal

Pis / Piso

País

REPRESENTANT / REPRESENTANTE
*Nom /Nombre

*DNI-NIF

*Primer llinatge / Primer apellido

Segon llinatge / Segundo apellido

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico Telèfon / Teléfono

Adreça postal / Dirección postal

Número

Municipi / Municipio

Província / Provincia

Informació bàsica sobre protecció de dades. Identificació del tractament: Ocupació de via pública amb taulas i
cadires. Responsable: Ajuntament de Calvià. Finalitat: Obtenció d'una autorització per a l'ocupació de via
pública amb taules i cadires. Legitimació: Desenvolupament de les competències municipals conferides per la
legislació autonòmica reguladora del règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats en les Illes Balears.
Destinataris: Segons el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Drets: La persona sol·licitant té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com
altres drets, com s'explica en la informació addicional. Informació addicional detallada sobre protecció de dades:
http://www.calvia.com/protecciodades.

C. Postal

Pis / Piso

País

Información básica sobre protección de datos. Identificación del tratamiento: Ocupación de vía pública con
mesas y sillas. Responsable: Ajuntament de Calvià. Finalidad: Obtención de una autorización para la ocupación
de vía pública con mesas y sillas. Legitimación: Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la
legislación autonómica reguladora del régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las
Illes Balears. Destinatarios: Según lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas. Derechos: La persona solicitante tiene derecho a
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información adicional detallada sobre protección de datos: http://www.calvia.com/protecciondatos.

*MITJÀ PREFERENT PER A COMUNICACIONS / *MEDIO PREFERENTE PARA COMUNICACIONES
Telèfon / Teléfono
Correu electrònic / Correo electrónico

*MITJÀ PREFERENT PER A NOTIFICACIONS / *MEDIO PREFERENTE PARA NOTIFICACIONES
Correu postal / Correo postal

Carpeta ciutadana en línia / Carpeta ciudadana en línea

Dades del correu postal: / Datos del correo postal:
Adreça postal / Dirección postal

Municipi / Municipio

Número

Província / Provincia

C. Postal

Pis / Piso

País

Els camps marcats amb * són obligatoris / Los campos marcados con * son obligatorios

C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià. Illes Balears
Tel. 971 139 100 · a/e: calvia@calvia.com

DADES DE L'ACTIVITAT / DATOS DE LA ACTIVIDAD
*Activitat: / Actividad:
*Adreça / Dirección
*Població / Población

*C. Postal

*Referència cadastral: /
Referencia catastral:

-

Emplenar amb el 20 dígits que apareixen en el rebut de l'IBI / Rellenar con los 20 dígitos que aparecen en el recibo del IBI
Núm. expedients /
N.º expedientes
Nom comercial / Nombre
comercial
Tel.

Correu electrònic /
Correo electrónico

Fax:

Pàgina web / Página web

*PERÍODE DE SOL·LICITUD / *PERÍODO DE SOLICITUD
Inici / Inicio

Fi / Fin

*CONDICIONS FÍSIQUES DE L'OCUPACIÓ / *CONDICIONES FÍSICAS DE LA OCUPACIÓN
No es modifiquen les condicions autoritzades l'any anterior /
No se modifican las condiciones autorizadas el año anterior
Superfície: / Superficie: (m2)
Noves condicions / Nuevas condiciones

Núm. taules: / N.º mesas:
Núm. cadires: / N.º sillas:

Per al cas de noves condicions s'adjunta la següent documentación: /
Para el caso de nuevas condiciones se adjunta la siguiente documentación:
*Plànol de situació de l'ocupació en el municipi i en el nucli de població /
*Plano de situación de la ocupación en el municipio y en el núcleo de población
*Plànol, a escala o acotat, de l'ocupació amb la distribució dels elements a instal·lar on s'indiqui la
superfície a ocupar (m 2). / *Plano, a escala o acotado, de la ocupación con la distribución de los elementos
a instalar donde se indique la superficie a ocupar (m2).
*Fotografia de la zona / *Fotografía de la zona

*A/*En

,a

*Signatura / *Firma

SR. BATLE DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ
Els camps marcats amb * són obligatoris / Los campos marcados con * son obligatorios

C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià. Illes Balears
Tel. 971 139 100 · a/e: calvia@calvia.com

