Ajuntament de Forallac
ANNEX ASSOCIAT A UNA SOL·LICITUD D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
MITJANÇANT LA INSTAL.LACIÓ DE TAULES, CADIRES, TENDALS,
MARQUESINES, EXPOSITORS I ALTRES ELEMENTS SIMILARS AL
SERVEI D’ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ I COMERÇOS EN GENERAL
1. DADES DE L’EMPLAÇAMENT
Nom comercial de l’establiment:
Adreça de l’establiment:
Nom del titular de l’establiment:
CIF / NIF del titular de l’establiment:

2. PERIODE D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA (ambdues dates incloses)
Data d’inici:
Data de fi:

3. CARACTERÍSTIQUES DE L’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
Superfície total a ocupar: ........................... m²
Elements a instal·lar
£

(marcar amb una creueta si escau) Tarima de fusta amb una superfície de ............................ m²
i una alçada de ............................ cm (màxim 5 cm.) en la part més alta per tal de
corregir les irregularitats o pendents del terreny.

Quantitat
Taules
Cadires
Para-sols
Jardineres
Faristol
Altres elements
(indicar quins)

Material

Color

Dimensions en
metres
_
_
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4.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR

· Plànol d’emplaçament a escala on s’indiqui la situació de la terrassa
· Plànol a escala en el qual es representi gràficament la superfície a ocupar, els elements
urbans existents i tots els elements (taules, cadires, para-sols, jardineres, etc...) a instal·lar.
· En cas de situar enllumenat exterior sobre la via pública, cal adjuntar certificat signat per
un instal·lador elèctric autoritzat definint la instal·lació i certificant que s’ajusta al reglament
elèctric de baixa tensió.

5. DECLARO RESPONSABLEMENT
· Que actuo en nom propi i/o en cas d’actuar com a representant legal, disposo de tots els
·

·
·
·

poders necessaris per tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents
notificacions.
Que disposo d’un contracte d’assegurances vigent que dona cobertura a la responsabilitat
civil de l’activitat referida amb les condicions que estableix el Reglament regulador de
l’ocupació de terrenys de domini públic municipal mitjançant la instal·lació de taules,
cadires, tendals, marquesines, expositors i altres elements similars al servei d’establiments
de restauració i comerços en general i em comprometo a mantenir aquestes
circumstàncies fins al cessament de l’activitat.
Que estic al corrent de pagament dels arbitris municipals.
Que disposo de la llicència d’activitat o he formalitzat comunicació prèvia/ declaració
responsable per l’activitat en qüestió.
Que conec el contingut del Reglament regulador de l’ocupació de terrenys de domini públic
municipal mitjançant la instal·lació de taules, cadires, tendals, marquesines, expositors i
altres elements similars al servei d’establiments de restauració i comerços en general.

6. AUTORITZA
· L’Ajuntament a verificar les meves dades a altres administracions o organismes per
comprovar el compliment de les condicions requerides per a l’exercici de llicència en
domini públic, i que pugui verificar-les durant la seva vigència.

7. SIGNATURA
I per tal que així consti,
Signatura (en cas de ser el sol·licitant una empresa caldrà signatura electrònica)

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Forallac.
Finalitat: identificació de persones interessades en procediments administratius, seguiment de les actuacions i
comunicació d’actuacions i notificació de resolucions.
Legitimació: compliment d’obligació legal.
Destinataris: les dades es comuniquen a altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes de
seguir el procediment.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al
tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Forallac.
Trobareu més informació a l’adreça [política de protecció de dades].

