S O L · L I CI TUD PE R L’ O C U PA C IÓ DE LA VIA PÚBLICA AM B T ERRASSA
DADES PERSONALS
Nom

Cognoms

DNI

Domicili (carrer o plaça)

Població

Codi postal

Telèfons

En representació de (si cal)

Domicili (carrer o plaça)

Població

Codi postal

Telèfon

EXPOSO:
Que sóc titular d’un establiment destinat a l’activitat de bar/restaurant situat al
c/
núm.

, referència cadastral

i que disposo de la prèvia llicència d’obertures.

Nom comercial

Que vull instal·lar una terrassa:

q Sense infraestructura
q Amb infraestructura o tarima a la calçada

Període sol·licitat d’aprofitament:

q 1 any natural

m2

q 1r trimestre

m2

q 2n trimestre

m2

q 3r trimestre

m2

q 4t trimestre

m2

Plaça de la Font, 1

•

43003 TARRAGONA

•

Tel. 977 296 100

•

NIF P-4315000-B

•

www.tarragona.cat

NIF/CIF

SOL.LICITO:
Autorització per instal.lar l’esmentada terrassa
Tarragona, .............. de................................... 20.......

Al Departament de Domini Públic

[Signatura]

El/la cap del Registre

D o cumentació apo r t ada:
q
q
q
q
q
q
q

Declaració responsable
Memòria descriptiva i tècnica de l’ocupació (d’acord amb els requeriments dels annexos 1 i 2 de les condicions)
Plànols d’emplaçament i de planta per a ocupacios sense infraestructura i detallats per a les ocupacions amb infraestructura
Còpia compulsada de la proposta o de l’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi explícitament l’ocupació sol·licitada
Autoliquidació de la taxa d’ocupació de la via pública i recollida d’escombraries
Fiança
Altres documents

“Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE TARRAGONA.
Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem
que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’Oficina d’Atenció Ciutadana”

IL . LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA

