OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
TAULES I CADIRES
Registre

DADES TITULAR DE L'ACTIVITAT
Nom i cognoms

DNI / NIF

Domicili

Núm.

Esc.

Pis

Porta

Població

Telèfon

Codi postal

DADES DE L'ESTABLIMENT COMERCIAL
Nom comercial de l'establiment

Adreça

Metres lineals de façana
DADES DE L'OCUPACIÓ
Lloc de l'ocupació (via pública, plaça, passeig)

Metres quadrats d'ocupació
sol·licitats
m2

Elements a instal·lar
amb para-sol

Taules i cadires

sense para-sol

Taules i cadires amb tendal (fix)

Taules i cadires amb tenda (veles amb tancament lateral)
Altres
DOCUMENTACIÓ QUE ADJUNTO
Fotocòpia del DNI o NIF
Fotocòpia de l'alta de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), en cas de negocis nous iniciats durant
l'any en curs o l'anterior.
Croquis de l'ocupació (cal acotar l'espai objecte de l'ocupació, assenyalant tots els elements a instal·lar
(para-sols, tendal, etc.), amplada de la vorera i mobiliari urbà existent (arbres, bàcul d'enllumenat, senyals
d'enllumenat, etc.).
Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil (quantia mínima de 300.000€ de capital assegurat)

SOL·LICITO que em sigui concedit el permís per a l'ocupació de la via pública esmentada
Signatura de la persona interessada/representant

Nom i cognoms de la persona que signa

DNI de la persona que signa

Us informem que segons el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, Reglament general de protecció de dades (RGPD), l’Ajuntament de Mollet del Vallès és
responsable del tractament de les dades facilitades amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud en virtut de la normativa legal aplicable i en el marc de la vostra
relació amb aquesta administració pública. De la mateixa manera us informem que les vostres dades no seran cedides a terceres parts, tret d’obligació legal. Així
mateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió de dades, així com altres drets, tal com s’explica a la informació addicional que podreu
trobar a https://www.molletvalles.cat/nota-legal/

01/2019

En cas de representació

