SERVEIS A LA CIUTAT I TERRITORIALS
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER A TAULES I CADIRES A LA VIA PÚBLICA

435 - XIII.10.4.

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms
o Raó social

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població
Notificar a: Sol·licitant

Representant

Vull rebre les comunicacions electrònicament: Sí

No

EXPOSO

Que vull demanar llicència per posar taules i cadires a la via pública durant el període comprès entre el dia
i/o

i el dia

durant els dies de la Festa Major

Nom del bar o restaurant:
Situació del bar o restaurant:

Superfície (en m2):

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud:
Croquis o plànol d'emplaçament

Còpia del DNI, NIE o NIF

Documentació específica per a les estufes, en cas
que se'n vulguin instal·lar

Declaració de responsable que subscriurà la pòlissa d'RC que
inclogui la terrassa de l'establiment

Altres:
SOL·LICITO

Que, un cop realitzats els tràmits i les comprovacions necessàries, em concediu la llicència per posar taules i
cadires a la via pública d'acord amb els termes especificats anteriorment.
Salt,

de

de 20

Signatura:
OBSERVACIÓ:
L'import de la fiança es farà efectiu en el
moment de notificar la llicència.

Abans de signar, asseguri's d'haver omplert tot el document.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT
Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de l'Ajuntament de Salt creat amb finalitats de gestió de sol·licituds de realització d'activitats
que requereixen llicència d'obra i control d'ocupació de la via pública. No seran cedides a terceres persones excepte en els casos previstos legalment. En
qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-se a l'Ajuntament de Salt.
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PLÀNOL O CROQUIS D'EMPLAÇAMENT DEL BAR AMB INDICACIÓ DE LA PART DESTINADA A
TAULES I CADIRES
(Exporteu aquí la imatge digitalitzada del croquis o plànol)
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DECLARACIÓ RESPONSABLE RC
En/Na

, amb NIF

actuant com a
i com a titular de l'activitat de
situada al carrer

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT QUE:
,

Com a titular de l'activitat de

i per l'obtenció de l'autorització per ocupar la via pública amb taules i cadires davant d'aquest establiment,
subscriuré pòlissa d'RC que inclogui la terrassa i elements complementaris.

Salt,

de

de 20

Signatura:

La inexactitud o falsedat en qualsevol d'aquestes dades implica la nul·litat de les actuacions i per tant l'exercici del dret o
activitat afectada, a més a més de les responsabilitats penals, civils o administratives a que hi hagi lloc.
Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de l'Ajuntament de Salt creat amb finalitats de gestió de sol·licituds de realització d'activitats
que requereixen llicència d'obra i control d'ocupació de la via pública. No seran cedides a terceres persones excepte en els casos previstos legalment. En
qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-se a l'Ajuntament de Salt.
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