Sol·licitud d'ocupació temporal d'espais públics
de les zones comercials amb finalitat promocional

1. Dades de la persona que sol·licita
NIA:

Nom i cognoms o raó social:
Núm. de passaport o DNI:

Núm. d'identificació administrativa:

Lloc de naixement:

Data de naixement:

Núm:

Adreça:
Edifici:

Bloc:

Escala:

CP i població:

Pis:

Porta:

Pais:

Telèfon mòbil:

Fix:

Adreça electrònica:

Representant legal:
Nom de la persona de contacte:

Telèfon:

Nom comercial:
Núm:

Adreça:
Edifici:

Bloc:

CP i població:

2. Exposo i sol·licito
- Que vull ocupar la via pública amb finalitat promocional a:
Adreça:
Dia/dies:
Horari:
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Motiu, acte:

Escala:

Pis:

Porta:

3. Necessitats per a la realització de l'activitat, muntatges i desmuntatges

Observacions
El muntatge de tots els elements i del mobiliari en els espais públics autoritzats s'ha de fer a partir de les 6 hores del matí del dia
autoritzat.
El desmuntatge ha de tenir lloc a la finalització de l'horari comercial del dia autoritzat i, en tot cas, l'espai públic ha de quedar
totalment net, lliure i vacu abans de les 24 hores del mateix dia..
Els materials i el mobiliari d'exposició instal·lats en els espais públics han de ser conformes amb la normativa vigent en matèria
de seguretat, salubritat i higiene. El sol·licitant és l'únic responsable del compliment de tota normativa vigent. Així mateix, es fa
responsable de qualsevol desperfecte, pèrdua o deteriorament en els béns, objectes, instal·lacions, tant de la seva propietat com
de tercers i de la via pública, i dels danys a tercers que es derivin de l'activitat o les instal·lacions emplaçades a l'espai públic objecte
d'ocupació.

4. Legislació aplicable
Legislació i normativa vigent

·Ordinació del 6-12-2017 reguladora de l'ocupació temporal d'espais públics de les zones comercials d'Andorra la Vella amb finalitat promocional

5. Data i signatura del sol·licitant
Andorra la Vella,

d

de
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Documentació a adjuntar obligatòriament a la sol·licitud
- Còpia del registre de comerç
- Plànol de la situació de l'espai públic que se sol·licita ocupar amb indicació de la superfície sol·licitada, i la ubicació de tots els elements que s'hi ubicaran
(taules, cadires, para-sols, etc).
- Memòria descriptiva amb indicació clara, a la memòria descriptiva, dels productes, activitats i serveis oferts, i relació i descripció detallada (o fotografia) dels
elements de mobiliari que se sol·licita instal·lar.
- Pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi la ocupació d'espai públic sol·licitada

