Ajuntament de Banyoles

OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES
SOL·LICITANT
Nom i cognoms o raó social

REPRESENTANT

DNI / NIF / CIF

(quan calgui)

Nom i cognoms o raó social

DADES DE CONTACTE

DNI / NIF / CIF

(si ompliu la casella del representant, les dades de contacte han de fer referència únicament al representant)

Domicili

Codi Postal

Correu electrònic

Població

Telèfon

Vull rebre notificacions a través d’e-NOTUM
(obligatori si el sol.licitant està obligat d’acord al que preveu la Llei de Procediment Administratiu)

Mòbil

SÍ

NO

EXPOSO
Que sóc titular de l’establiment comercial anomenat
situat a

, d’aquest Municipi.
2

Que vull instal·lar taules i cadires de cafè a la via pública (1 taula amb 4 cadires ocupen 3 m )
Quantitat de taules ___ durant la temporada alta (de l’1 d’abril al 31 d’octubre)
Quantitat de taules ___ durant la temporada baixa (de l’1 de gener al 31 de març i de l’1 de novembre al 31 de desembre)
Que vull instal·lar altres elements:

OBSERVACIONS:

Per tot això,
DEMANO
Que em sigui concedit el permís per ocupar la via pública amb taules i cadires de cafè durant l’any
superfícies i temporada/es a dalt especificades

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
TAULES I CADIRES:
Resguard acreditatiu d’haver satisfet les taxes corresponents.
Croquis de l’ocupació i descripció del material utilitzat

PARA-SOLS:
Característiques (color, tamany, material, suport,...)

ESTUFES DE GAS PROPÀ(GLP):
Garantia de qualitat i certificat d’homologació de la Comunitat Europea de les estufes.
Catàleg on s’indiqui el model, característiques, material, color, dimensions...
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per la/es
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Contracte amb empresa de manteniment i subministrament especialitzada en instal·lacions de GLP i els seus derivats.

ESTUFES ELÈCTRIQUES:
Garantia de qualitat i certificat d’homologació de la Comunitat Europea de les estufes.
Catàleg on s’indiqui el model, característiques, material, color, dimensions...

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Declaro que la pòlissa de Responsabilitat Civil de l’establiment contempla l’ocupació de la via pública amb taules i
cadires.
Declaro que la pòlissa de Responsabilitat Civil de l’establiment contempla la instal·lació d’estufes de gas propà (GLP)
o elèctriques a la via pública.
Declaro que les estufes elèctriques compleixen amb el reglament electrotècnic de baixa tensió i les instruccions
tècniques complementàries ITC-BT.

Banyoles,

Signat,

INFORMACIÓ PRÈVIA A LA SOL·LICITUD D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES
Només poden sol·licitar permís per col·locar estufes els establiments que disposin de llicència municipal vigent per col·locar taules i cadires a la via
pública.
Les condicions generals seran les previstes per a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires i a més es tindran en compte les següents:
ESTUFES DE GAS PROPÀ(GLP):
El model d’estufa que es col·loqui ha de ser homologat i s’haurà d’ajustar a la normativa europea fixada en la Directiva 1990/396/CEE, de 29 de juny de 1990 o normativa
que la substitueixi. En tots els casos, l’estructura de les estufes haurà d’estar protegida per una carcassa o similar que impedeixi la manipulació de tots els elements que
continguin gas propà/butà.
La quantitat d’estufes estarà limitada a 1 per cada 4 taules autoritzades.
La temporada en que estarà permesa la instal·lació de les estufes serà la compresa entre els mesos d’octubre a abril.
En cas que l’establiment opti per la instal·lació de les estufes a l’exterior haurà de retirar-les diàriament, igualment que la resta de mobiliari instal·lat a la via pública,
d’acord amb l’horari autoritzat pel funcionament de la terrassa.
No s’autoritzarà la instal·lació d’estufes a menys de 2 m2 de la línia de la façana dels immobles, ni d’altres elements com arbres, fanals o elements de naturalesa anàloga.
La totalitat dels elements i mobiliari susceptibles de ser instal·lats a la terrassa no pot en cap cas sobrepassar els límits establerts en l’àmbit de l’autorització.
L’interessat haurà de disposar d’extintors de pols ABC, eficàcia 21A-113B, en un lloc fàcilment accessible.
ESTUFES ELÈCTRIQUES:
No es permet la instal·lació provisional de cap element conductor elèctric a nivell del sòl que pugui suposar un perill o entorpir el pas de vianants o usua ris de les terrasses, ni
aeri.
La instal·lació elèctrica de subministrament de les estufes ha de ser soterrada.
Finalitzat l’horari d’atenció al públic de l’establiment, s’haurà de deixar sense subministrament elèctric la instal·lació.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES
Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Banyoles.
Finalitat: identificació de persones interessades en procediments administratius, seguiment de les actuacions i comunicació d’actuacions i notificació de resolucions.
Legitimació: compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD).
Destinataris: les dades es comuniquen a altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes de seguir el procediment.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a
l’Ajuntament de Banyoles.
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la web www.banyoles.cat
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