Espai reservat per a ús administratiu

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA
DE TERRASA DE BAR
SOL·LICITANT
Persona física: Nom

Primer cognom

Segon cognom

NIE

Passaport

Dades del/de la representant (si s’escau en cas que s’aporti el corresponent document d’atorgament de poder de representació).
Persona física: Nom
Primer cognom
Segon cognom
DNI o NIF
NIE

Passaport

Persona jurídica: Nom o raó jurídica

Sigla o nom

Dades a efectes de notificacions
Tipus de via

Nom de la via

Número

Lletra

Quilòmetre

DNI o NIF

Bloc

Portal

Escala

Municipi

CIF

Pis

Porta

Codi postal

Província o país

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

Vull rebre les comunicacions i notificacions relacionades amb aquest procediment a la meva carpeta ciutadana (La meva bústia),
accessible en la seu electrònica http://tramits.manlleu.cat prèvia identificació amb certificat digital idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic
o qualsevol altre certificat digital admès per l’Ajuntament.

MOTIU DE LA SOL·LICITUD
El sotasignant, com a titular o bé en representació de l’establiment especificat, sol·licita la llicència municipal corresponent per instal·lar el número de
taules, cadires i elements detallats i ocupant l’espai que consta en aquesta sol·licitud, durant els períodes següents; coneix, accepta i es compromet a
complir les ordenances i criteris generals municipals que en regulin l’activitat.

DADES DE L’ESTABLIMENT
Nom comercial

Telèfon

Tipus de via
Número

Nom de la via
Quilòmetre

Lletra

Bloc

Portal

Escala

Pis

Porta

DADES DEL PERÍMETRE O ESPAI DELIMITAT (Amb tancaments perimetrals) DESTINAT A ÚS DE L’ESTABLIMENT COM A SERVEI DE
TERRASSA DE BAR:
Metres lineals d’amplada:

Metres lineals de fons:

EN EL CAS QUE LA ZONA DESTINADA A TERRASSA ESTIGUI CONFIGURADA PER DUES O TRES ZONES, DETALLAR A SOTA LES DADES
DEL PERÍMETRE O ESPAI DELIMITAT D’AQUESTES:
Metres lineals d’amplada (2n espai):

Metres lineals de fons (2n espai):

Metres lineals d’amplada (3r espai):

Metres lineals de fons (3r espai):

MESOS EN ELS QUE S’UTILITZARÀ AQUESTS ESPAIS (MARCAR AMB UNA CREU L’OPCIÓ ESCOLLIDA):
Tot l’any (de gener a desembre)

Temporada d’estiu (mesos d’abril a setembre)

Només alguns mesos puntuals (especificar quins):
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ESTABLIMENTS SENSE TANCAMENTS PERIMETRALS (Els establiments que no estan obligats a disposar, d’un tancament perimetral que delimiti l’espai destinat a oferir
un servei de terrassa de bar, cal que emplenin, a títol informatiu, aquest apartat)

NÚM.
NÚM.
TOTAL DE TOTAL DE
TAULES que TAULES que
es volen posar, es volen posar,
amb
amb

PERÍODE QUE INCLOU (mesos i/o

(espais o zones
molt reduïdes)

fraccions)

TOT L’ANY

PARASOLS ESTUFES

4 CADIRES 2 CADIRES

que es volen
posar

que es volen
posar

ALTRES
ELEMENTS
(detallar)

DE GENER A DESEMBRE

PERÍODE D’ESTIU

D’ABRIL A SETEMBRE
(Especificar per quins mesos o fraccions puntuals
es vol demanar permís)

(Especificar
(Especificar
núm. de taules núm. de taules
per cada més o per cada més o
fracció)
fracció)

(Especificar per quins mesos o fraccions puntuals
es vol demanar permís)

(Especificar
(Especificar
núm. de taules núm. de taules
per cada més o per cada més o
fracció)
fracció)

UN O MÉS MESOS PUNTUALS
(per complementar la temporada d’estiu, si
s’escau)

OCUPACIONS PUNTUALS
EXTRES, PER FESTA MAJOR I/O
ALTRES FESTES

DATA I SIGNATURA

DOCUMENTACIÓ
Marqueu si aporteu la documentació

Declaro que totes les dades facilitades són certes, que he llegit els
advertiments legals i que accepto les condicions particulars
expressades, per la qual cosa sol·licito que s'admeti a tràmit aquesta
sol·licitud.
Manlleu

de/d’

de

El/la sol·licitant o representant legal

1

Original i còpia del contracte de l’assegurança de
responsabilitat civil que cobreixi els usuaris de la terrassa i
danys a tercers

2

Original i còpia del pagament corresponent
l’assegurança de responsabilitat civil contractada

a

3
4
5
6
7
8

Signat

9
10

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR LA SOL·LICITUD
•
•
•
•
•

Empleneu les dades de la persona física o jurídica que formula la sol·licitud i del seu representant, si s’escau, aportant en aquest cas el
corresponent document de representació.
Empleneu l'adreça completa, a efectes de notificacions, del sol·licitant o del seu representant.
Indiqueu la relació de documents que aporteu juntament amb la sol·licitud.
En cas d'aportar documentació o formular al·legacions o recursos, no oblideu d'indicar el codi d'expedient a què fan referència.
La sol·licitud ha d’anar signada per la persona sol·licitant o qui el representi, si s’escau.

AVÍS LEGAL
D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres
dades seran incorporades a un fitxer automatitzat per tal de donar resposta a la sol·licitud que heu presentat. El responsable del fitxer és
l’AJUNTAMENT DE MANLLEU i podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals
presencialment, mitjançant comunicació escrita i adjuntant fotocòpia del DNI i la documentació complementària, si s’escau, a la seu de l’Ajuntament
(plaça Fra Bernadí, 6, de Manlleu), o bé mitjançant el formulari electrònic que es troba a l’apartat dels tràmits de l’Ajuntament (l’Ajuntament a un clic):
http://tramits.manlleu.cat
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