AJUNTAMENT DES CASTELL
(MENORCA – I. BALEARS)

SOL.LICITUD D'AUTORITZACIO PER OCUPACIÓ
DE VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES

SOL.LICITANT

SOL.LICITA:
Llicència per ocupació de la via pública amb
Taules i Cadires amb les següents característiques:

Nom
Llinatges

Nom de l’establiment:
Adreça notificació

Municipi

Província
Ubicació: Carrer/plaça

DNI / NIF
Telèfon

Superfície:

Fax

Període:

Actuant com a (1)

Marqueu el període d’ocupació. Les superfícies
tancades pagaran la quantia que correspongui per
l’epígraf 1, taules i cadires del carrer escaient,
incrementada en un 10%

EN REPRESENTACIO DE

Terrassa tancada
Estiu

TARIFES

Any

ESTIU

ANY

Nom

1.a Categoria 1

m2

18 €

16 €

Llinatges

1.b Categoria 2

m2

17 €

15 €

1.c Categoria 3

m2

16 €

14 €

1.d Categoria 4

m2

14 €

13 €

1.e Categoria 5

m2

13 €

12 €

Adreça notificació

Municipi

Província
-Les categories de carrers de l’epígraf i són les
mateixes que l’Ajuntament té definides per
l’impost d’Activitats econòmiques
-La ocupació de l’epígraf s’atorgarà tant per la
temporada d’estiu, que s’entén a efectes
d’aquesta taxa, des de Setmana Santa fins al 30
d’octubre de cada any, com per tot l’any i va de
l’1 de gener a 31 de desembre

DNI / NIF
Telèfon
Fax
Les noves sol·licituds i les modificacions de les llicències
ja autoritzades hauran de presentar-se anualment i dins
el termini següent; del 01 de febrer al 31 de març.
Podran sol·licitar llicència per ocupar la via pública amb
taules i cadires, les persones físiques i jurídiques titulars
d'establiments de pública concurrència que disposin
d'un local fix relacionat amb l'espai d'ocupació que
sol·licitin com a bar, restaurant, pastisseries amb zona
de consumició, xurreries i similars.

El que subscriu sol·licita que se li concedeixi el que
demana. Es castell, a
Signatura
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AJUNTAMENT DES CASTELL
(MENORCA – I. BALEARS)

SOL.LICITUD D'AUTORITZACIO PER OCUPACIÓ
DE VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES

- Documentació.
Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la documentació següent:
a) Instància presentada segons el model oficial, en que consti; el nom, l'edat i el domicili de la
persona sol·licitant, el títol en virtut del qual sol·licita l'autorització i la descripció de l'activitat
que pretén desenvolupar.
b) Documentació acreditativa de l'alta de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE).
c) Plànol de situació a escala 1:1000 i plànol d'emplaçament acotat a escala 1:100, en el qual
es grafiaràn els elements urbans existents i els elements (taules, cadires, parasols, etc.) a
instal·lar, i es grafiaràn igualment les instal·lacions elèctriques subterrànies.
d) Memòria descriptiva, si es cau, del quiosc, les taules, les cadires, el parasol i el mobiliari
complementari.
e) Característiques de les instal·lacions a efectuar i de l'escomesa elèctrica, o de so.
- Atorgament.
La Comissió de Govern, serà la responsable de l'atorgament de llicència.
- Exercici de l'activitat.
L'activitat de la terrassa serà obligatòriament efectuada per les persones que regentin el local fix
al que estigui annexa la mateixa.
- Traspassos i canvis de titularitat.
No es permeten els traspassos ni canvis de titularitat de la llicència d'ocupació temporal de la via
pública. Això no obstant, quan existeixi un traspàs o canvi de titularitat d'un establiment dels
indicats en aquesta Ordenança, l'Ajuntament podrà autoritzar el canvi de nom de la llicència
d'ocupació temporal a favor del nou titular, prèvia la sol·licitud d'aquest.
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