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SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA TERRASSA
NIF

DADES PERSONA INTERESSADA
Nom i cognoms
o raó social de
l'empresa o entitat

NIF

DADES PERSONA REPRESENTANT (en cas de no ser la interessada)
Nom i cognoms
o raó social de
l'empresa o entitat

ADREÇA DE NOTIFICACIONS
Població

Adreça
Telèfon

CP

Correu
electrònic

Fax

EXPOSO:
Que sóc titular d'un establiment de restauració amb les següents característiques:

DADES DE L'ESTABLIMENT
Nom
comercial
Adreça

Referència
cadastral

Activitat
principal

Epígraf
IAE

DESCRIPCIÓ DE L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA SOL·LICITADA
Superfície total
ocupada (m2)
Mobiliari
principal:

Nombre de taules

Nombre de cadires*

Disposa de
vetllador?

Sí

No

Cal fixació
a terra?*

Sí

No

* El nombre de cadires no pot ser superior
a l'aforament màxim del local

* En cas de realitzar una fixació a terra, cal aportar croquis amb detall de la fixació i certificat realitzat per tècnic competent o
de l'empresa fabricant de para-sol, conforme la seva instal·lació assegura la seguretat del vent, acomplint amb el Document
Bàsic de Seguretat Estructural-Accions a l'Edificació, del vigent Codi Tècnic de l'Edificació

Mobiliari
auxiliar:

Para-sols

Jardineres

Testos

Mampares
de separació

Altres

DURADA DE L'OCUPACIÓ
Data inici
d'ocupació

Data fi
d'ocupació

Nombre total de
dies d'ocupació
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DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR
Model de sol·licitud degudament omplert
Còpia del NIF del titular
Plànol acotat de la terrassa sol·licitada amb el nombre de taules i cadires previstes d'instal·lar, superfície a ocupar i situació
dels elements urbanístics existents a la zona de sol·licitud d'ocupació de la via pública
Dades identificatives de la llicència de funcionament al seu nom (fotocòpia del títol de llicència / número d'expedient de
tramitació / decret d'autorització activitat)
Còpia de l'assegurança de responsabilitat civil
Resguard acreditatiu d'haver efectuat el pagament de la taxa municipal corresponent
Altres documents

CONDICIONS REQUERIDES
Per a l'ocupació efectiva de la via pública mitjançant terrasses i vetlladors s'haurà de disposar de la preceptiva i prèvia
Llicència Municipal d'Ocupació de la Via Pública.
El pagament de la taxa NO significa l'autorització per a l'ocupació de la via pública NI l'atorgament de la preceptiva llicència
municipal d'ocupació de la via pública amb terrasses i vetlladors.
La duració aproximada de la tramitació de l'expedient serà d'un mes, tot i que el termini legal de resolució de la sol·licitud és
de tres mesos.
L'ocupació de la via pública mitjançant terrasses o vetlladors sense l'atorgament de la llicència municipal podrà donar lloc a
la incoació d'expedient sancionador per infracció de l'article 17 apartat o) de l'Ordenança reguladora de les autoritzacions i
funcionament de terrasses, vetlladors i mobiliari, tipificada com a greu i sancionada amb multa d'entre 201 € fins a 400 €.

SOL·LICITO
Autorització d'ocupació de via pública per a la instal·lació descrita, declarant, sota la meva responsabilitat, que totes les dades
consignades són certes i, un cop finalitzada aquesta ocupació, em comprometo a realitzar el desmuntatge de la totalitat de la
instal·lació i a la reposició dels elements del mobiliari urbà afectats.

Signatura

Sant Just Desvern,

de

de

SENYOR/A ALCALDE/SSA-PRESIDENT/A DE L'AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

La persona sol·licitant declara restar assabentada de les normes d'utilització assenyalades a l'Ordenança Reguladora de les Autoritzacions
i Funcionament de Terrasses, Vetlladors i Mobiliari. Així mateix, resta informat que la present sol·licitud inicia el procediment administratiu,
que haurà de resoldre's en un termini màxim d'UN MES, i en cas de transcórrer l'esmentat termini sense que sigui notificada la resolució,
es produirà la desestimació per silenci administratiu negatiu, sense perjudici de les causes de suspensió del termini establert a la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les
dades facilitades seran incloses en el corresponent fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Sant Just Desvern per al seu tractament informàtic.
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació
vigent, mitjançant escrit presentat en aquest mateix Ajuntament.

