
Sol·licitud de llicència d'instal·lació d'una terrassa

Dades de l'interessat/ada
Cognoms, Nom  /  Raó Social (*)                DNI / NIE / Passaport / CIF (*)

    

Adreça (*)   Data naixement

    /  / 

Població (*) Província / País (*) (1) CP (*)       Sexe

           

Telèfon (*) Correu electrònic (*) Tipus de Notifcació (2) (*)

        

Dades de la persona representant
Cognoms, Nom DNI / NIE / Passaport

    

Dades de la sol·licitud (marqueu les que correspongui)

Adreça de la terrassa(*)

Vigència Mes 

  

Dades de l’activitat

Nom de l’Activitat (*) Capacitat

    

Adreça (*)  Núm. Expedient

   

Reduccions (marcar les que correspongui)

Bonifcacions (marcar si correspon)

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seves dades personals aquí recollides
passaran a formar part d'un ftxer propietat de l'Ajuntament d'Amposta. Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectifcació, cancel·lació i oposició
mitjançant un escrit adreçat a: Ajuntament d'Amposta, Pl. de l'Ajuntament 3-4, 43870-Amposta. La inexactitud, falsedat o omissió en les dades, o la no
presentació d'aquesta, determinen la impossibilitat d'exercir l'activitat afectada des del moment en què se'n tingui constància, sense perjudici de les
responsabilitats que puguin derivar-se, (article 38 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions). 1/3IN
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Home Dona

Personal Telemàtica

Nova terrassa Modifcació/Ampliació Canvi de titular Renovació

Anual (12 mesos) Mensual Festa del Mercat a la Plaça Dia del Bou Capllaçat

Per utilització del domini public en motiu de la celebració de festes populars als barris o fres

Aproftament del domini públic per entitats sense ànim de lucre en el desenvolupament d'activitats d'interès general

Per millora del mobiliari existent



Tipus de localització

Característiques de l’ocupació

Amplada de la vorera (m) Amplada lliure de vianants (m) Amplada de la terrassa (m)                 Longitud de la terrassa (m)

                                                      

Superfície total que es vol ocupar (m2) Nombre de cadires Nombre de taules Capacitat de la terrassa

                                                  

Capacitat total (terrassa+activitat) (*) Inclou Tarima?

     

Especifqueu el mobiliari urbà afectat (banc, fanal, plaça de discapacitat, senaal, etc.)

Elements inclosos en l’ocupació
Para-sols Paravents laterals Estufes

Jardineres Mampares Mobiliari  auxiliar

Il·luminació Pissarres, faristols, etc. Bujols per a les escombraries

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seves dades personals aquí recollides
passaran a formar part d'un ftxer propietat de l'Ajuntament d'Amposta. Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectifcació, cancel·lació i oposició
mitjançant un escrit adreçat a: Ajuntament d'Amposta, Pl. de l'Ajuntament 3-4, 43870-Amposta. La inexactitud, falsedat o omissió en les dades, o la no
presentació d'aquesta, determinen la impossibilitat d'exercir l'activitat afectada des del moment en què se'n tingui constància, sense perjudici de les
responsabilitats que puguin derivar-se, (article 38 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions). 2/3IN
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Carrer amb voreres diferenciades de la calçada

Carrer amb plataforma única, amb trànsit de vehicles i sense separació visual dels paviments (4)

Plaça, porxo, rambla o passeig (4)

Carrer amb plataforma única, sense trànsit de vehicles

Front marítim, port, platja, parc o jardí (4)

Carrer amb plataforma única, amb trànsit de vehicles i amb separació visual o física dels paviments

Bàsic (1 taula i 4 cadires) d'1,5m x 1,5m (2,25 m2) Reduït (1taula i 2 cadires) de 0,80m x 1,5m (1,2 m2)

Sí No Sí No Sí No

Sí No Sí No Sí No

Sí No Sí No Sí No

Sí No



Documents que s'adjunten (en cas de no adjuntar tota la documentació requerida no es podrà iniciar el tràmit)

Els documents a aportar en tots els casos són:

En el cas d’ocupació de domini públic del qual l’Ajuntament no n’és titular:

En el cas de demanar bonifcació per millora de mobiliari:

En el cas de sol·licitud mitjançant un representant: 

Document acreditatiu representació (si s'escau) 

Data sol·licitud (dd/mm/aaaa) (*) Lloc (*) Signatura de la persona sol·licitant (*)

 /  /  

(*) Camps d'entrada obligatòria 
(1) Província/País: Indicar el país només en el cas d'adreces ubicades a fora d'Espanaa. Per a la resta indicar la província.
(2) Notifcació Electrònnica: Preferiblement, s’utilitzarà la notifcació electrònica per a les persones físiques. Les persones jurídiques 

estan obligades a rebre les notifcacions electrònicament d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

(3) Número de registre d'entrada: L'identifcador assignat pel Registre d'Entrada al moment d'entregar la sol·licitud prèvia anterior.
(4) Tipus de localització: Espais amb ordenació singular i distribució prèvia.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seves dades personals aquí recollides
passaran a formar part d'un ftxer propietat de l'Ajuntament d'Amposta. Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectifcació, cancel·lació i oposició
mitjançant un escrit adreçat a: Ajuntament d'Amposta, Pl. de l'Ajuntament 3-4, 43870-Amposta. La inexactitud, falsedat o omissió en les dades, o la no
presentació d'aquesta, determinen la impossibilitat d'exercir l'activitat afectada des del moment en què se'n tingui constància, sense perjudici de les
responsabilitats que puguin derivar-se, (article 38 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions). 3/3IN
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Document identifcatiu de l'interessat/ada (DNI, NIE, passaport o permís de residència)

Document identifcatiu del representant (DNI, NIE, passaport o permís de residència) (si s'escau)

Plànol d'emplaçament escala 1:500  de la terassa i l'activitat

Material gràfc (3 fotografes de l'espai que es vol ocupar, una frontal i dues obliqües)

Acreditació de la subscripció d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil

Autorització del titular del domini públic per realitzar l'ocupació

Plànol en planta i secció a escala 1:50/100 amb les acotacions necessàries per situar el local i la terrassa

Projecte o memòria descriptiva del tipus d'element que en pretén instal·lar

Reportatge gràfc del mobiliari a substituir

Valoració econòmica de la inversió, relació de factures i documentació acreditativa del pagament


	Cognoms-nom-rao social: 
	DNI-NIE-PASS-CIF: 
	Adreca: 
	naix-dia: 
	naix-dia_2: 
	naix-mes: 
	naix-any: 
	Poblacio: 
	Provincia: 
	cp: 
	Telefon: 
	Correu electronic: 
	rep-cognoms-nom: 
	rep-cognoms-nom_2: 
	rep-cognoms-nom_3: 
	rep-dni-nie-pass: 
	rep-dni-nie-pass_3: 
	rep-dni-nie-pass_2: 
	rep-dni-nie-pass_4: 
	docs-dni-interessat_8: Off
	docs-dni-interessat_9: Off
	docs-dni-interessat_10: Off
	Poblacio_2: 
	rep-cognoms-nom_4: 
	rep-cognoms-nom_5: 
	rep-dni-nie-pass_5: 
	rep-dni-nie-pass_6: 
	rep-dni-nie-pass_7: 
	rep-dni-nie-pass_8: 
	Quadre de text 1: 
	rep-dni-nie-pass_9: 
	rep-dni-nie-pass_10: 
	docs-dni: Off
	Casella de selecci#C3#B3 1: Off
	Casella de selecci#C3#B3 1_5: Off
	Casella de selecci#C3#B3 1_2: Off
	Casella de selecci#C3#B3 1_3: Off
	Casella de selecci#C3#B3 1_4: Off
	docs-dni_2: Off
	Casella de selecci#C3#B3 1_6: Off
	Casella de selecci#C3#B3 1_7: Off
	docs-rep-identificacio: Off
	data-sol-dia: 
	data-sol-mes: 
	data-sol-any: 
	lloc: 
	docs-representacio: Off
	sexe: Off
	tarima: Off
	para-sol: Off
	paravents: Off
	estufes: Off
	jardineres: Off
	mampares: Off
	mobiliari: Off
	illuminacio: Off
	pissarres: Off
	bujols: Off
	notifi: Off
	dad: Off
	vigen: Off
	basic-reduit: Off
	loca: Off


