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Espai d’ús privatiu de la via publica per ocupació temporal 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL TITULAR DE L’ESTABLIMENT 
Sol·licitant 

RAÓ SOCIAL  NIF 
        

REPRESENTANT: NOM I COGNOMS  DNI 
        

ADREÇA   Nº Porta 
            

MUNICIPI CP PROVINCIA   
                        

TELÈFON: fix i mòbil Adreça electrònica   
            

 

     Comunico la necessitat d’ocupar temporalment espai de la via publica per a us privatiu: 

 
Dades de l’activitat 
NOM DE L'ACTIVITAT NIF 

      

      

ADREÇA   Nº Porta 
            

TELEFON de l'activitat fax Adreça electrònica 
                        
Ubicació de l’espai públic a ocupar: 
 
 
 
 
   
DIMENSIONS (metres) (LLARG X AMPLE): 
 
 
 
SUPERFÍCIE (m2): 
 

Termini    
 
    
                        ANUAL 

  
 
 
TEMPORAL* 
 

Horari terrassa 
 
De :             a: 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL TITULAR 
DECLARO sota la meva responsabilitat que: 
 
1. Declaro responsablement que es donarà compliment en tot moment de l’ ORDENANÇA REGULADORA DE LÚS PRIVATIU COMERCIAL DE 
LA VIA PUBLICA PER OCUPACIÓ TEMPORAL DE SANTA CRISTINA D’ARO 
 
2. Declaro responsablement que es donarà compliment en tot moment de l’ ORDENANÇA REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS DE 
SANTA CRISTINA D’ARO. 
 
3. Declaro responsablement que es donarà compliment a la resta de normativa d’aplicació que sigui d’obligat compliment, i complirà els requisits 
del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, si s’escau. 
 
4. Declaro que SI disposo d’una assegurança vigent de responsabilitat civil per l’establiment i per l’espai d’us privatiu de la via publica en quantia 
suficients d’acord amb la legislació vigent.  
 
5. Als efectes previstos a l’article 7. 2 de l’esmentada Llei 17/2009, totes les dades declarades són certes. 

 
* Temporal correspon a 6 mesos o temporada d’estiu, entenent com a tal la compresa entre l’1 d’abril i el 30 de setembre,  

 
Santa Cristina d’aro,            

 
Signatura de la declaració pel titular 
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D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada que les dades 
facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l‘Ajuntament de Santa 
Cristina d’aro. 
Autoritzo a l’Ajuntament de Santa Cristina d’aro, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, així com per a la 
tramesa d’informació general o específica que pugui ser del meu interès. 

DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA 
 

  Plànol de situació acotat, amb la plaça, carrer o espai, a escala suficient, on es detalli: 
 
- El mobiliari, disposició i nombre de taules i cadires, para-sols, jardineres, paravents, estufes. 
- L'espai i la superfície exacta per a l'ocupació de la terrassa que es pretengui instal·lar amb les 
dimensions (longitud x amplada), en relació amb I'espai públic. 
- S'haurà d’assenyalar la ubicació dels elements vegetals, escossells i mobiliari urbà de I`entorn 
afectat, si és que n’hi ha, tot degudament acotat. 
 

  Relació i descripció detallada amb les característiques dels elements a instal·lar (nombre de 
taules i cadires, ombrel·les, cartelleres, jardineres, paravents, estufes, tarimes, i altres....) 

 
  Fotografies a color dels models i elements que es pretenen instal·lar. 

 

 
 

SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO.- 
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