Imprimir formulario

AJUNTAMENT DE LINYOLA

SOL·LICITUD D’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC
AMB TAULES, CADIRES, TRIBUNES I ALTRES
ELEMENTS ANÀLEGS AMB FINALITAT LUCRATIVA
DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i cognoms

DNI

Adreça

Telèfon

Població

CP

Domiciliació bancària pel cobrament de la quota tributària:
Entitat
oficina
DC
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DADES DE L’OCUPACIÓ
Nom de l’establiment:
Emplaçament:

Metres quadrats d’ocupació:

m²

NOMBRE DE TAULES, CADIRES, TRIBUNES I ALTRES ELEMENTS
ANÀLEGS
Descripció element
Unitats

AMPLIACIÓ EN DATES ESPECIALS (FESTA MAJOR, FESTA POPULAR...)
Dates

Linyola,
Signatura

Motiu

d

Metres quadrats extres

de

PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

Oficines de l’Ajuntament de Linyola: Carrer Major, n. 7 – 973575019
La documentació s’haurà de presentar amb una antelació mínima de 30 dies a la data
d’ocupació sol·licitada.

DOCUMENTACIÓ PER OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ

Per obtenir la llicència d’ocupació cal aportar la documentació següent:
NIF/CIF
Plànol d’emplaçament a escala 1:500 amb situació del local
Plànol acotat de la superfície que es pretén ocupar amb el nombre aproximat de taules i
cadires previstes d’instal·lar, amb indicació de la superfície a ocupar i de la situació dels
elements urbanístics existents a la zona de sol·licitud d’ocupació de la via pública, a escala
1:50 o 1:100

NORMES
Atès l’article 9 de l’ordenança fiscal per a l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules,
cadires, tribunes i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa es tindran en compte les
següents normes:
 En cas d’ocupar vorera d’ús públic es deixarà lliure un pas per als vianants de com a
mínim 1,20m. d’amplada des de l’aresta interior de la vorada.
 Els subjectes passius delimitaran la superfície màxima a ocupar amb mobiliari urbà prèvia
autorització de l’Ajuntament.
 L’Ajuntament es reserva el dret d’ús sobre la via pública i els subjectes passius estan
obligats a deixar lliure la zona ocupada.

En compliment del que disposa l’article 5è de la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter
Personal li informem que totes les dades que en faciliti en virtut del present formulari així com la documentació
que es presenti conjuntament passaran a formar part d’un fitxer propietat de l’AJUNTAMENT DE LINYOLA per tal
de tramitar la petició sol·licitada. Depenent de la naturalesa de la petició, les dades podran ser cedides a altres
administracions, sempre dins l’exercici de les seves competències. Així mateix, podrà exercir els seus drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a C/Major, 7 de 25240-Linyola.

