Borrar dades Guardar formulari

ESPAI RESERVAT PER SEGELL REGISTRE GENERAL

SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ PART PROPORCIONAL TAXA OCUPACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC AMB
TAULES I CADIRES TEMPORADA HIVERN 2019-2020 PER MOTIU DE LA COVID-19
1.

DADES DE LA PERSONA TITULAR I DE L’ESTABLIMENT

NÚM. AUTORITZACIÓ _______________________

Titular: Titular de l’activitat

DNI / NIE

Representant legal: Nom i cognoms o raó social

DNI / NIF / PASSAPORT / NIF

Adreça

Codi postal

Telèfon

Establiment:

Població

Adreça electrònica

Nom comercial

NIF / CIF

Adreça

2.

DADES PER A NOTIFICACIÓ

Dades per a notificació:

Adreça

Població
Telèfon fix

Número

Escala

Província
Telèfon mòbil

Pis

Porta

Codi postal

Adreça electrònica

Autorització notificació electrònica
Les empreses i els professionals, segons l’article 14.2 de la nova Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
(LPAC), estan obligats a fer qualsevol tràmit amb aquesta Administració a través de mitjans electrònics, és per aquest motiu que han de fer constar la
seva adreça electrònica i el telèfon mòbil per a rebre l’avís de posada a disposició de la notificació electrònica.
Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques (llei 39/2015, art.41), han de marcar l’opció de consentiment de notificació
electrònica, i facilitar a la present sol·licitud un telèfon mòbil i adreça electrònica per a rebre l’avís de la seva posada a disposició.

Autoritzo l’Ajuntament de Rubí perquè, a partir d’aquesta data, pugui fer-me arribar totes les notificacions d’actes administratius,
comunicacions i altres informacions en les quals jo resulti interessat/ada per mitjans electrònics.

Atès que amb motiu de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19 declarat d’acord el Real decreto 463/2020, modificat pel Real decreto 465/2020 i vist que aquest estat implica, entre d’altres
mesures, el tancament d’establiments d’activitats no essencials com són els establiments de restauració.
Atès que com a titular d’un establiment de restauració que té concedida autorització per a la instal·lació de taules i cadires en espai públic
durant la temporada
HIVERN 2019-2020 (1 d’octubre de 2019 a 30 d’abril de 2020)
i atenent al Decret d’estat d’alarma vaig tancar l’activitat de restauració i es va retirar el mobiliari la terrassa en data 14 de març de 2020.
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SOL·LICITO
La devolució de la part proporcional (compresa entre els dies 14 de març de 2020 i 30 d’abril de 2020) de la taxa abonada en concepte de
taules i cadires mitjançant
Núm. d’autoliquidació

Data d’abonament

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR

Import

adjunta a la instància genèrica per la via telemàtica

Aquesta sol·licitud degudament complimentada i signada
Fitxa d’alta de tercer per a devolucions de taxes (degudament complimentada, signada i segellada per l’entitat bancària)
(El titular o co-titular del compte bancari serà el mateix que el titular de l’autoliquidació motiu de devolució parcial)

Fotocòpia del DNI

On fer el tràmit:
Presencialment (finalitzat l’Estat d’alarma): FUER (Finestreta Única Empresarial de Rubí) C. Can Serra, 3-5
Telemàticament: A la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Rubí mitjançant la instància genèrica

Consulta i/o Gestió d’expedients:
Oficina d’Ocupacions de l’Espai Públic, Ctra. Terrassa, 116 1r pis
Tel. Contacte: 935 887 000 (ext. 8057) Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 09:00h a 13:00h.
A la Seu: https://seu.rubi.cat/catalogoTramites/show/92

Rubí,

de/d’

de

Signatura /Firma

L’Ajuntament de Rubí tractarà les dades personals que ha proporcionat per gestionar i controlar el compliment d’aquesta autori tzació així com per tractar la seva adreça en les condicions
que ha indicat, finalitats que es basen en el seu consentiment. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i por tabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu
tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, i a revocar el seu consentiment en qualsevol mom ent quan
procedeixi i sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, davant l’Ajuntament de Rubí , a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, c. Narcís Menard, 13-17, 08191, Rubí. Té
dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent. Per obtenir més informació sobre el seu dret a la protecció de dades, pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció
de Dades.
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