Segell de registre d’entrada

Una vegada emplenat i guardat el document al vostre ordinador, haureu de continuar en funció de les instruccions del tràmit

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER A TERRASSA

DADES DEL TITULAR DE L’ACTIVITAT (PERSONA FÍSICA O JURÍDICA)
Nom i cognoms/ Raó social:
NIF/CIF:
Adreça:
Correu electrònic:

Telèfon:

DADES DEL REPRESENTANT (obligatori emplenar si el titular és persona jurídica)
Nom:
NIF:
Telèfon:
Adreça:
Correu electrònic:
DADES DE NOTIFICACIÓ
postal:
electrònica:

DADES DE LA SOL·LICITUD
Nova terrassa
Modificació/Ampliació
Canvi titular
Adaptació OT.2014
Adreça terrassa:
Tipus de sòl:
Sòl públic
Sòl privat d’ús públic
Vigència:
Anual
Temporada (de l’1 de maig al 31 d’octubre)
Esdeveniment extraordinari

Renovació (1)

(1): Les llicències subjectes a ordenació singular o distribució prèvia han de demanar la renovació anual abans del 15 de setembre.

DADES DE L’ACTIVITAT DE RESTAURACIÓ O DEGUSTACIÓ
Número d’expedient:
Aforament:
Descripció activitat:
Adreça:
Núm. Sanitaris:
Cab. Usables TAAC:
Cab. Adaptades o Accessibles
Cabines normals:
Inodors:
Urinaris:
Lavabos:
TIPUS DE LOCALITZACIÓ
Carrer amb voreres diferenciades de la calçada.
Carrer amb plataforma única, amb trànsit de vehicles i separació visual o física dels paviments.
Carrer amb plataforma única, amb trànsit de vehicles i sense separació visual dels paviments. (2) (3)
Carrer amb plataforma única, sense trànsit de vehicles.
Plaça, porxo, rambla o passeig. (2) (3)
Front marítim, port, platja, parc o jardí. (2) (3)
(2): Espai amb ordenació singular.
(3): Espai amb distribució prèvia.
CARACTERÍSTIQUES DE L’OCUPACIÓ
Amplada vorera:
m
Longitud façana total:
Amplada lliure vianants:
m
Amplada terrassa:
Longitud terrassa:
m
Superfície total a ocupar:
Nombre de taules:
Nombre de cadires:
Aforament terrassa:
Aforament total (terrassa + activitat):
Especificar mobiliari urbà afectat: (banc, fanal, contenidor, plaça discapacitat, senyal, etc...)

m
m
m2

NOMBRE DE MÒDULS
Bàsics (1 taula i 4 cadires) de 1,5 x 1,5 m.
Reduïts (1 taula i 2 cadires) de 0,80 x 1,50 m.
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ELEMENTS INCLOSOS EN L’OCUPACIÓ
PARA-SOLS :

SÍ

NO

PARAVENTS
LATERALS:

SÍ

NO

ESTUFES:

SÍ

NO

JARDINERES:

SÍ

NO

MAMPARES:

SÍ

NO

MOBILIARI
AUXILIAR:

SÍ

NO

IL·LUMINACIÓ:

SÍ

NO

SÍ

NO

· Ancorats (amb assumeix tècnic)
· Alçada lliure mínima 2,20 m, màxima 3,50 m.
· Desmuntables
· Que no propagui la flama, en cas d'instal·lar estufes o il·luminació
. Permesos de l'1/11 al 30/4
. Materials no rígids, transparents i enrotllables
. Sense estructura addicional
. Només es poden col·locar simultàniament en dos costats
. No s'admeten del tipus domèstic
.
Gas:(watts tèrmics)=(Potència màxima gas: 700 watts tèrmics/m2)
Potència (watts tèrmics):
Elèctrica:(watts)=(Potència màxima elèctrica fins 120 watt/m2)
Potència (watts):
. En places, passeigs i carrers de plataforma única necessiten ser
autoritzades per una ordenació singular
. En voreres diferenciades es poden utilitzar com a separació de la
calçada
. No es poden col·locar com a delimitació lateral permanent
. Només poden situar-se als laterals de la terrassa quan estigui previst
per una ordenació singular
. Només poden instal·lar-se quan estigui previst per una ordenació
singular
. No es podrà utilitzar com a barra de servei al públic, ni per manipular
aliments
Amb instal·lació segons REBT (amb Assumeix Tècnic)
Sense instal·lació, amb bateries autònomes
Potència (watts)=
. Un únic element situat dins del perímetre de la terrassa de
0,60x0,60x1,50 m.

SÍ

NO

. Només podran estar dins de mobiliari auxiliar en ordenació singular, si
està expressament aprovada

PISSARRES,
FARISTOLS, ETC:
BUJOLS
ESCOMBRARIES:

S'adjunta plànol en planta i secció a escala 1:50/100 on queda clarament dibuixada l'ocupació proposada
amb el local i amb les acotacions necessàries per justificar el compliment de l'Ordenança de terrasses vigent.
S'adjunta també, còpia del NIF/NIE/CIF del titular i dels poders de representació en cas de persona
jurídica.
S'adjunta 3 fotografies de l'espai a ocupar (una frontal i dues obliqües).
Declaro:
- Que no tinc deutes tributaris amb l’administració municipal.
- Que són certes les dades indicades a la sol·licitud

Signatura,(*)

Barcelona, ___ de _______________ de 20__

(*) En cas de persona jurídica ha de signar el representant legal.
Informació en matèria de protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades
personals han estat incorporades al fitxer Serveis d’Informació i Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de gestionar el
tràmit o el servei sol·licitat. Les dades recollides també es podran incorporar en altres fitxers de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb la
legislació o la normativa vigent en cada cas, la relació dels quals i les seves finalitats es poden consultar a www.bcn.cat/fitxersregistrats.
Les dades recollides no es cediran a tercers, excepte quan ho requereixi la mateixa tramitació o quan la persona usuària ho autoritzi
expressament. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament:
Pl. Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona, indicant clarament a l’assumpte “Exercici de dret LOPD”.
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