SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER A LA INSTAL·LACIÓ
DE TERRASSES O VETLLADORS
Sr./a ___________________________________, amb DNI núm. _________________,
telèfon núm. _______________________ , amb domicili a efectes de notificacions al
c/_____________________________________ de ____________________________,
actuant en nom propi,
EXPOSA
PRIMER.- Que és titular de l’establiment hostaler _____________________________
(denominació comercial)

situat al c/ _________________________________, núm. __________, d’aquesta
població, que es dedica a _______________________
( bar, restaurant, ....)

SEGON.- Que desitja instal·lar sobre la via pública ___________________________
(terrassa/vetllador)

amb ____________________________a:
( taules amb ombrel·les, cadires...)

□ Davant de la façana de l’establiment, c/ ______________________, núm. ____
□ A ___________________________
(especificar altres espais si s’escau).

TERCER.- Que vol realitzar aquesta ocupació durant:
□ Anual
□ Del dia ________________ al dia_____________
QUART.- Que aquesta:
□ Quan ocupi la calçada es delimitarà amb ____________________________
(bardisses, mampares, tanques, jardineres...)

□ no es considera necessari delimitar-la mitjançant elements externs.
CINQUÈ.- Que el mobiliari a instal·lar és el següent:
- Taules: _____________________ (núm. de taules que es pretenen instal·lar).
- Cadires: ____________________ (núm. de cadires que es pretenen instal·lar).
- Mobiliari auxiliar: _____________________________________ (núm. i descripció
del mobiliari, p.e. ombrel·les, para-sols, fanals, ...).

SISÈ. D’acord amb el que disposa el “Reglament Municipal de l’Ocupació de la Via
Pública amb Taules i Cadires per a Terrasses de Bars i Similars”, s’adjunta la
documentació següent:
o Autoliquidació de la taxa, d’acord amb l’Ordenança Fiscal Vigent.
o Plànol o croquis de la superfície a ocupar.
o Memòria descriptiva (en cas d’ocupacions amb elements fixos que requereixin la
realització de obres i/o instal·lacions).
o Fotocòpia de la llicència d’obertura de l’establiment.
o Justificant d’estar donat d’alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE).
o Mesures que es proposen, si s’escau, per facilitar el màxim el trànsit de
persones.
o En el cas que s’ocupi la calçada: fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat
civil vigent i últim rebut pagat.
És per això que,
SOL·LICITA
Que, després de la tramitació oportuna, se li atorgui autorització per a l’ocupació
d’una superfície de/d’ ___________ m² al c/ _________________________________,
davant el número _________, a la façana de l’establiment denominat _____________
d’aquesta localitat, per a la instal·lació de _________________ (terrassa / vetllador).
Caldes de Malavella, ___________________
El sol·licitant,

Signatura:_________________________

