AJUNTAMENT DE
BINISSALEM
REGISTRE GENERAL
ENTRADA
Núm. _________________
Data _______________

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PUBLICITAT DINÀMICA
Exp:
1. Dades del/de la sol·licitant
Nom i llinatges/ raó social

DNI/CIF

Adreça

Telèfon

Fax

Mòbil

Adreça electrònica
2. Dades del/de la representant/a (només s'ha d'emplenar si s'escau).
Nom i llinatges

DNI

Adreça

Telèfon

Fax

Mòbil

Adreça electrònica
Títol de representació

3. Dades per a comunicacions (només si són diferents de les consignades en el punt 1)
Adreça

Telèfon

Adreça electrònica

4. Dades de l'activitat
Publicitat manual
Repartiment domiciliari de publicitat
Publicitat mitjançant l'ús de vehicles
Publicitat oral
Publicitat telemàtica
Període d'activitat previst
Duració màxima fins dia 31 de desembre de l'actual.

5. Documentació
Còpia del NIF del sol·licitant
Còpia de la declaració censal d'inici d'activitat o alta a l'IAE, si escau
Còpia de la llicència d'obertura i funcionament de l'establiment
Model de la propaganda que s'ha de distribuir
Relació dels agents proposats (nom i llinatges, DNI i adreça).
Acreditació de la dependència laboral dels agents proposats
Còpia de l'imprès TC-2 de la SS
Justificant de l'ingrés de les taxes municipals
EXPÒS: que l'activitat proposada reuneix les condicions establertes per la Llei 5/1997, de 8 de juliol,
de publicitat dinàmica de les Illes Balears i per l'Ordenança municipal de publicitat dinàmica, i que la
seva distribució es farà observant els requisits fixats per l'esmentada normativa.
SOL·LICIT: l'atorgament de la llicència en els termes assenyalats.

Binissalem

Data:

Firma

D'acord amb l'article 4 de l'Ordenança municipal vigent "correspon a la Batlia l'atorgament de les
llicències. El procediment per l'atorgament s'ajustarà al que disposa la normativa de règim local i les
disposicions d'aquesta Ordenança. La falta de resolució expressa en un termini de quinze dies
naturales produirà efectes desestimatoris".
Aquestes dades no es destinaran a finalitats diferents de les pròpies d'aquesta autorització ni tampoc es facilitaran a
terceres persones, d'acord amb el principi de dades de caràcter personal que estableix la LO 15/1999, de protecció de
dades de caràcter personal .
L'usuari pot exercir el seu dret de rectificació, cancel·lació i oposició que li reconeix la LO 15/1999, sol·licitant-lo
personalmente, per telèfon, per correu o per fax a l'Ajuntament de Binissalem.

AL SR. BATLE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE BINISSALEM

