Segell de registre d’entrada

SOL·LICITUD
DE
LLICÈNCIA
D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.
(ocupacions Hostaleres i Comercials)
Nom i cognoms o raó social

Per trametre a l’Àrea de Serv. Territorials

DNI / NIE / PASP / CIF

Domicili

Núm.

Població

Pis

Província

Porta

CP

Representat/da per

Telèfon

DNI / NIE / PASP / CIF

IDENTIFICACIÓ DE L’ESTABLIMENT:
Adreça de l’establiment

Telèfon

Classe d’activitat

Nom comercial

CROQUIS DE LA INSTAL·LACIÓ:
Cal acotar les mides generals de l’ocupació en relació
amb la façana de l’establiment, i indicar la classe, el
nombre i dimensions dels elements amb què es projecti
ocupar.

Mesures
Façana del local

ml

Amplada vorera

ml

Descripció dels elements
Element

Si necessiteu més espai podeu fer servir el dors de l’imprès
o bé un full adjunt

SÍ

Quantitat

Si necessiteu més espai utilitzeu el dors de l’imprès o bé un
full adjunt.

DEMANO:
Documents que s’acompanyen:
Que se’m concedeixi la preceptiva llicència
d’ocupació de la via pública.
Fotografia actual de la façana del local
Data:

de

de

Les dades facilitades s’incorporaran a un fitxer automatitzat creat per l’Ajuntament de Roses per deixar constància de l’entrada i
sortida de documents i per al seguiment dels tràmits i actuacions, i l’exercici de les seves competències i funcions. Només es
cediran a tercers en els casos i en les condicions previstes a la Llei.
En qualsevol moment podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-se a l’Ajuntament.

Cal acotar les mides generals de l’ocupació en relació amb la façana de l’establiment, i indicar
la classe, el nombre i dimensions dels elements amb què es projecti ocupar.

Signatura.

Les dades facilitades s’incorporaran a un fitxer automatitzat creat per l’Ajuntament de Roses per deixar constància de l’entrada i
sortida de documents i per al seguiment dels tràmits i actuacions, i l’exercici de les seves competències i funcions. Només es
cediran a tercers en els casos i en les condicions previstes a la Llei.
En qualsevol moment podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-se a l’Ajuntament.

