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En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud, d'acord amb el seu consentiment. 
  
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i 
que les dades no seran cedides a tercers. 
  
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd 
 

Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  

SOL·LICITUD D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES, CADIRES, TAULATS, I ALTRES 
ELEMENTS ANÀLEGS AMB FINALITAT LUCRATIVA.

Dades identificatives del/la sol·licitant:

Nom i cognoms:
Correu electrònic: Telèfon:
Adreça:

Dades identificatives del/la representant: (en cas d'haver-n'hi un)

Nom i cognoms:
Correu electrònic: Telèfon:
Adreça:

Dades de l'establiment:
Establiment:
Adreça:

Exposo:
Que sol·licito autorització per ocupació de la via pública amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements 
anàlegs amb finalitat lucrativa. 
Que l'ocupació de via pública serà de:

Dades de l'ocupació:

Taules i cadires no fixes m2 Data inici: Data fi:
Taules i cadires fixes m2 Data inici: Data fi:
Expositor comercial m2 Data inici: Data fi:
Atracció infantil m2 Data inici: Data fi:
Altre tipus m2 Data inici: Data fi:

Observacions:

Demano:
Obtenir l'autorització corresponent per ocupar la via pública.

http://ciutada.guixols.cat/dpd
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També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i 
que les dades no seran cedides a tercers. 
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Documents que cal adjuntar:
 · Full de sol·licitud degudament omplert. 
 · Plànol de situació amb superfícies a ocupar. 
 · Plànol amb mides assenyalant si la terrassa és fixa, coberta amb tendals, descoberta, els passos d'accés i serveis, 
   situació de les plantes, situació de taulers auxiliars, situació de cartells de decoració complementària i situació dels 
   elements publicitaris.   
 · Descripció del nombre, model, mida, colors i forma de col·locació de les taules, cadires i para-sols, així com el 
   tipus de sosteniment dels para-sols. En cas d'ubicació d'algun element publicitari, també s'haurà de presentar la 
   mida i el disseny.  
 · Certificat d'instal·lació elèctrica emès per un instal·lador autoritzat. 

Requisits:
 · Les persones que vulguin obtenir l'autorització tant anual com temporal hauran de presentar les sol·licituds un mes 
 · abans de l'inici de l'ocupació de via pública. 
 · Serà requisit per a la concessió de l'autorització que el sol·licitant no tingui cap deute pendent amb l'Ajuntament, 
   més enllà del període de pagament voluntari. En cas contrari, se'l requerirà per tal que en un termini de 15 dies 
   presenti a l'Ajuntament un Pla de pagament i el compromís de fer-lo efectiu. L'aprovació d'aquest pla permetrà 
   l'autorització de l'ocupació, si bé aquesta autorització quedarà automàticament sense efecte en cas d'incomplir-se 
   algun dels terminis aprovats.   
 · Les autoritzacions concedides s'inclouran d'ofici en el padró de terrasses que s'emetrà per l'any següent i els c  
   successius, excepte que es presenti sol·licitud de modificació de les dades del padró o baixa d'aquest. Les 
   sol·licituds de modificació o baixa del padró s'hauran de presentar abans del 30 de novembre de l'any anterior. 
 · Adjuntar la documentació pertinent.

Sant Feliu de Guíxols,

Signatura:

Tel. mòbil: Adreça-e d'avís: Accepto la notificació electrònica

http://ciutada.guixols.cat/dpd
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