
SOL·LICITUD OCUPACIONAL DE VIA PÚBLICA DE TERRASSES DE BARS/RESTAURANTS 

Dades de l'interessat 
Tipus de persona
  Física     Jurídica 

Nom i cognoms/Raó Social NIF/CIF

Dades del representant 
Nom i cognoms NIF

Poder de representació que ostenta
L'Ajuntament verificarà la identitat dels interessats en el procediment administratiu, 
mitjançant la comprovació del seu nom i cognoms o denominació o raó social, 
segons correspongui, que constin en el Document Nacional d'Identitat o document 
identificatiu equivalent. 
Els interessats podran identificar-se electrònicament davant les Administracions 
Públiques a través de qualsevol sistema que compti amb un registre previ com a 
usuari que permeti garantir la seva identitat conforme a l'article 9.2 de la Llei 39/2015.
Per formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, 
interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, 
haurà d'acreditar-se la representació, de conformitat amb l'indicat en l'article 5 de 
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú. 

Dades a l'efecte de notificacions 
Mitjà de notificació 

  Notificació electrònica   Notificació postal 
Adreça postal 

Codi postal Municipi Província

Telèfon Mòbil Correu electrònic 

EXPOSA: 

PRIMER - Que és titular de l’establiment(bar/restaurant) 
situat al carrer                                                       , num. ,     d'aquesta 
població de la Bisbal d'Empordà. 

SEGON - Que vol ocupar la via pública amb taules i cadires en els termes següents:



Per tot això, SOL·LICITO que, de conformitat amb els articles 201 i 218 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i amb els articles 53 i següents del Decret 336/1988, de 17 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, i previs els 
tràmits oportuns, se li atorgui autorització per a l'ocupació de via pública, de la 
superficie, el lloc i el temps, en els termes assenyalats. 

TERMINI DE RESOLUCIÓ I EFECTES DEL SILENCI 

De conformitat amb l'article 21.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en relació amb la seva 
sol·licitud de llicència d'ocupació, se li comunica que el TERMINI MÀXIM DE 
RESOLUCIÓ d'aquest procediment i per a la notificació de l'acte resolutori és d'un 
mes, de conformitat amb l'article 81.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 

Ubicació (carrer i número): 

Superficie a ocupar (marcar la superficie a ocupar cada mes en m²): 

Gener Febrer Març Abril

Maig Juny Juliol Agost 

Setembre Octubre Novembre Desembre

s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals. 

Transcorregut el termini assenyalat sense que s'hagi dictat i notificat per l'Ajuntament 
la resolució corresponent, l'EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU serà 
desestimatori, en virtut de l'article 24.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

No obstant això, el citat termini màxim legal per resoldre el procediment i notificar la 
resolució es podrà suspendre en els casos previstos en l'article 22 de la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre.



INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
Responsable del tractament: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. 
Finalitat: atorgar autorització d'ocupació de la via pública de terrasses de 
bars/restaurants. 
Legitimació: compliment d’obligació legal. 
Destinataris: les dades no es comuniquen. Són d’ús intern de l’Ajuntament. 
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 la Bisbal d’Empordà. 

DATA I SIGNATURA 

Declaro sota la meva responsabilitat que les dades facilitades són certes. 

La Bisbal d’Empordà, __________ de _____________________ de 20       . 

Signat: _______________________ (nom i cognoms) 

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ. 
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