
Sol·licitud d’ocupació de la via pública 
amb taules i cadires de bar 

Dades del sol·licitant  
Nom i cognoms o raó social 

Tipus d’identificació 
 DNI / NIF    NIE 

Número identificador del document – lletra 

Adreça a efectes de notificació 
Tipus de via (plaça, carrer, etc. ) Nom de la via 

Número Bloc Escala Pis Porta C.P. Població 

Telèfon fix Telèfon mòbil Correu electrònic 

Dades de la persona representant (només empleneu-ho en el cas que actueu en representació) 
Nom i cognoms o raó social 

Tipus d’identificació 
 DNI / NIF    NIE 

Número identificador del document – lletra 

Exposo: 

Que sóc titular del local situat al carrer (exp. Ajuntament): ________________________________________________ 

Que sol·licito una terrassa de __________ x __________ metres 

Estic interessat/da en l’autorització d’ocupació de la via pública amb taules i cadires de bar o vetllador, durant: 
 Tot l'any 

 Llicència per setmanes (especificar la data o dates): 

de __________ a __________  de __________ a __________  de __________ a __________ 

Total setmanes  ___________  Total setmanes  ___________  Total setmanes  ___________ 

Documents que aporto: 

La terrassa és la mateixa en superfície i situació que la reflexada a la llicència o comunicació de l'establiment.

Demano: 

Que se m’autoritzi l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, dalt referenciada.

Signatura 

Ulldecona,  de de

   

Carrer Major, 49 · 43550 Ulldecona · Tel 977 573034 · Fax 977720622 · www.ulldecona.cat 

De conformitat amb allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu seran objecte de tractament i s'incorporaran a un fitxer de 
titularitat municipal, la finalitat del qual és gestionar la petició i mantenir la comunicació i la informació necessàries per a proporcionar 
un servei de qualitat. Així mateix, us informem que les vostres dades no seran cedides a tercers, tret de les entitats o autoritats 
públiques a les quals sigui necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar la vostra sol·licitud, així com en qualsevol 
supòsit emparat per la legislació vigent. Com a persona interessada, podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si 
s'escau, oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre document d'identitat, a l'Ajuntament 
d’Ulldecona, carrer Major, 49. 43550 Ulldecona. 

La terrassa és diferent, aporto plànol de situació i relació dels elements o mobiliari de la terrassa.
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