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SOL·LICITUD D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA AMB:
TAULES I CADIRES / MÒDULS PASSEIG DEL CARME / PASSEIG MARÍTIM
DADES PERSONALS
Nom i Cognoms del sol·licitant

DNI / NIF

Adreça

Població

Codi Postal

Telèfon

Email

Nom Fiscal de l’establiment

DNI / NIF

Nom comercial de l’establiment

Telèfon

Adreça

Codi Postal

Població

Autoritzo a publicar aquestes dades al directori de la web de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Si

No

EXPOSO:
TAULES I CADIRES
Que desitjo instal·lar taules i cadires a la via pública durant el període que s’assenyala:
TEMPORADA ALTA*

m²

TEMPORADA MITJA*

m²

TEMPORADA BAIXA*

m²

Sòl Públic

2a quinzena juny
Maig

, juliol

, 1a quinzena juny

Gener

, febrer

, març

, agost

, 1a quinzena setembre

, 2a quinzena setembre
, abril

, novembre

, octubre
, desembre

Sòl Privat

Terrassa en calçada.
Deixo material al carrer en hores de tancament (amuntegament).
MÒDULS PASSEIG DEL CARME / PASSEIG MARÍTIM
________ (indicar número) mòdul/s del Passeig del Carme (la superfície és de 29,15m²).
____________ (indicar m²) de l’ocupació de terrenys municipals amb la total restricció de l’ús públic.

Per tot això,
SOL·LICITO: la llicència d’ocupació de la via pública amb:
Taules i cadires sense cap més accessori.
Taules i cadires amb elements mòbils: pissarres, botes o d’altres.
Estufes (Caldrà aportar la documentació a l’inici de la temporada d’hivern).
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D’acord amb les últimes modificacions aprovades de les Ordenances Fiscals número 23 Annex 2:


En el cas que s’autoritzi aquesta sol·licitud quedarà CONDICIONADA a la presentació d’una fotocòpia
de la Pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi qualsevol dany que es pugui causar
a tercers com a conseqüència del desenvolupament de l’activitat de la terrassa o vetllador autoritzat,
amb una cobertura mínima de 300.000€ per sinistre i víctima, i del corresponent rebut pagat vigent a
data actual.



La tramitació d’aquesta sol·licitud comportarà la meritació d’una taxa, a satisfer en el moment de
presentar la mateixa mitjançant autoliquidació de 50,00€ si es tracta d’ocupació del domini públic, i de
100,00€ si es tracta d’ocupació de sòl privat d’ús públic.



L’existència de deutes pendents de pagament amb l’Ajuntament per qualsevol concepte en el
moment de resoldre els expedients d’autorització de l’ocupació motivarà que no s’atorgui o renovi la
llicència fins que no estigui al corrent de les seves obligacions o s’hagi formalitzat un pla de
pagament. En aquests casos s’haurà de pagar íntegrament per avançat la quota de la taxa per
ocupació del domini públic amb taules i cadires prevista en aquest Annex, com a condició prèvia
perquè s’atorgui o renovi la llicència.

Vilanova i la Geltrú, ____ d
(Signatura)

______________________ de 20___

D’acord amb la normativa en matèria de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran tractades per gestionar la seva sol·licitud. El responsable de
tractament és l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La base jurídica és el consentiment de l’interessat. Les seves dades podran ser cedides a altres Àrees de
l’Administració, i/o Institucions per poder dur a terme la gestió d’aquest tràmit . Per a més informació consulti la nostra política de privacitat al web
www.vilanova.cat. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades
mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’adreça Plaça de la Vila, 8, CP 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona), mitjançant
instància general a la Seu Electrònica amb assumpte “Tutela dels drets”, o mitjançant un correu electrònic a l’adreça dpd@vilanova.cat
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