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DADES PERSONALS

Nom i  cognoms CIF / NIF  /NIE

Adreça electrònica Telèfon

□ La persona sol·licitant designa com a mitjà preferent de recepció de notificacions l'adreça  electrònica assenyalada, en els termes previstos per l'article 13 de la Llei
39/2015. Igualment li recomanem que indique un telèfon on rebre comunicacions.

En qualitat de/d’ (interesat/ada, en representació de..) DNI / NIE / NIF

Adreça Localitat C.Postal

SOL·LICITA

Sol·licita participar en (marcar el que corresponga): 

          GALERIA COMERCIAL EN LES ROSES 

          RUTA DE LA TAPA

DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT 

- Estar  donat  d'alta  en  l'epígraf  corresponent  i  al  corrent  en  el  pagament  de  l'impost  d'activitats
econòmiques o, en cas d'estar exempts, estar donat d'alta en el cens d'obligats tributaris.

- Estar al corrent en el pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social.
- Estar al corrent en el pagament de les taxes municipals corresponents.
- Disposar d'autorització de residència i treball, en cas de nacionals de tercers països.
- Reunir les condicions higiènic-sanitàries previstes en les disposicions vigents.

Hauran  d'haver  contractat  un  segur  de  responsabilitat  civil  amb  cobertura  dels  riscos  de  l'activitat
comercial  exercida.  (només  en  cas  dels  hosteleros  que  pretenguen  ocupar  caseta  en  la  Galeria
Comercial)

La participació en aquest esdeveniment suposa l'acceptació de les condicions de participació establides per l'Ajuntament
de Manises.

Manises, 
 (Signatura)

AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MANISES 
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/99,  de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades que heu facilitat en aquest formulari  passaran a formar part dels fitxers
automatitzats propietat de l’Ajuntament de Manises per a l’exercici de les seues funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències, i  podreu exercitar els drets d’accés,
rectificació, oposicó i cancel·lació per mitjà d’instància presentada davant del Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Manises, o bé mitjançant el correu electrònic:
lopd@manises.es
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