Carrer Cervantes, 16
17200 Palafrugell
972 613 100
www.palafrugell.cat
oac@palafrugell.cat

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA: TAULES I CADIRES,
EXPOSITORS, JARDINERES I ALTRES ELEMENTS D’ACTIVITATS COMERCIALS
Dades de contacte
Nom i cognoms o raó social

DNI/NIF

En representació de

DNI/NIF

Domicili

Població

Adreça electrònica

Codi Postal

Telèfon mòbil

 No vull rebre notificacions electròniques

Dades de l’ocupació a realitzar
Nom de l’establiment

Telèfon

Domicili

Població

Durada de l’ocupació
 Per quatre anys

 Per un any

Tipus d’ocupació, superfície i durada
 Taules i cadires descobertes o amb parasols
 Taules i cadires amb mampares perimetrals
 Taules i cadires amb estructura fixa de cobriment
 Taules i cadires amb estructura fixa de tancament i cobriment
 Expositors verticals
 Expositors horitzontals
 Congeladors de gelats
 Màquines d’atracció infantil
 Jardineres
 Estufes de gas
 Mostradors a la via pública

m2
m2
m2
m2
ml
m2
ut.
ut.
m2
ut.
m2

Demano
Que em sigui concedida la llicència d’ocupació de la via pública.
Documents adjunts
Data i signatura
 Declaració responsable de disposició d’assegurança de Palafrugell,
responsabilitat civil (omplir i signar la pàgina que hi ha a
continuació)
 Plànol de situació
En el cas de màquines d’atracció infantil:
 Croquis acotat i/o fitxa tècnica, fotografia de l’aparell i butlletí
de l’instal·lador conforme la connexió de l’aparell és correcta i
compleix el reglament de baixa tensió
En el cas d’estufes de gas:
 Informe signat per un enginyer o tècnic competent conforme
les estufes compten amb el distintiu CE i compleixen la
normativa aplicable
 Declaració del titular conforme compleix amb les condicions
d’ús del fabricant de les estufes, té una assegurança que cobreix
els elements que ocupen la via pública i disposa d’extintors de
pols

 Anual  Temporal
 Anual  Temporal
 Anual  Temporal
 Anual
 Anual  Temporal
 Anual  Temporal
 Anual  Temporal
 Anual
 Anual
 Del 15 d’oct. al 15 d’abr.
 Anual

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE LA
VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES, EXPOSITORS, JARDINERES I ALTRES ELEMENTS
D’ACTIVITATS COMERCIALS
Nom i cognoms o raó social

DNI/NIF

En representació de

DNI/NIF

Nom de l’establiment

Declaro sota la meva responsabilitat
Que

disposo

d’una

assegurança

de

responsabilitat

civil

vigent

amb

la

companyia

asseguradora

__________________________________________ , amb número de pòlissa ________________________ de data
___________________________ , que cobreix els sinistres que es puguin produir com a conseqüència de l’actvitat
de _________________________________________________________________________ ubicada al carrer
________________________________________________ del terme municipal de Palafrugell, amb un límit de
_____________________ euros per sinistre i any, i de _____________________ euros per víctima.
(mínim 300.000 euros per sinistre i any, i mínim 150.000 euros per víctima)

Data i signatura
Palafrugell,

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Palafrugell.
Finalitat: Deixar constància de les entrades i sortides dels documents, identificació de persones remitents o destinatàries, còmput de terminis a
efectes de compliment de les obligacions establertes a cada procediment i seguiment de les actuacions.
Legitimació: Compliment d'obligació legal.
Destinataris: Altres Administracions Públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres.
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 Palafrugell.
Trobareu més informació a l'adreça https://seu.palafrugell.cat/politica-de-proteccio-de-dades

Deixar en blanc la sol·licitud

Imprimir la sol·licitud

