SOL·LICITUD D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES
Nom

1r cognom

Registre

2n cognom

Domicili

Escala, número, pis i porta

Població

DNI

Telèfon de contacte

En representació de l’establiment

EXPOSO
Poder ocupar terrenys de la via pública amb taules i cadires.
Motiu de la sol·licitud:
Alta

Baixa

Modificació

Canvi de titularitat

Característiques de l’ocupació

Número de llicència d’activitat

Renovació anual

Data aprovació

Ocupació en carrer/plaça/avinguda

Número

Emplaçament a ocupar: Nota: indiqueu si és: davant la façana
Núm mòduls:

, en una plaça

o passeig central

Període d’ocupació
Estiu

Mòdul gran 2 x 2 m
Mòdul mitjà 1,50 x 1,50 m
Mòdul petit 2 x 0,70 m

de....... d.................... de 2.........

fins el ........d......................................de 2..........

Hivern de....... d.................... de 2........

fins el ........d......................................de 2.........

Taules i cadires sense cap més accessori
Taules i cadires més elements fixos :

para-sols

jardineres

altres .......................................

Per això,
DEMANO
Que em sigui concedida la preceptiva llicència municipal, i em comprometo a respectar les indicacions de l’Ajuntament , així com a
comunicar deu dies abans qualsevol canvi.
Aquesta petició s’ha de renovar anualment
Centelles, ________ d____________________ de 2 ___
(Signatura)

Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud:
Fotocòpia de la llicència de l’activitat, que justifica la petició.
Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil del local amb cobertura dels elements de la terrassa i rebut del pagament .
Plànol d‘emplaçament del local a escala 1/1000.
Plànol acotat a escala 1/500 on es grafiarà la situació de les taules i cadires dins de la terrassa a ocupar i reflectir tot el mobiliari
urbà existent, pas de vianants, etc..

Les dades facilitades en aquest formulari són necessàries per a la resolució o notificació de la sol·licitud, i resten incorporades al fitxer automatitzat de
l’Ajuntament. Les dades de caràcter personal no poden ser cedides ni comunicades a tercers, llevat dels supòsits legalment previstos. Les dades
passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament de Centelles i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l'exercici de
les funcions pròpies en l'àmbit de les seves competències . De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal,

AJUNTAMENT DE CENTELLES . VIA PÚBLICA

podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una sol·licitud presentada davant el Registre d'entrada de
l'Ajuntament de Centelles.

