
SOL·LICITANT/ SOLICITANTE

* Camps de compliment obligatori  
* Campos de cumplimiento obligatorio

Signatura,

Nom i Cognoms * / Nombre y apellidos *

Adreça/ Domicilio 

Població * / Población Codi Postal */Codigo Postal

Telèfon / Teléfono

Mitjà per rebre la resposta (si s'escau) / 
Medio para recibir la respuesta ( si es necesaria )

Correu ordinari/ correo ordinario Correu electrònic / Correo electrónico Telèfon / Teléfono

TAULES I CADIRES 
OCUP. TERRENYS PÚBLICS 

SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I VIA PÚBLICA

R
eg

is
tr

e 
d'

en
tr

ad
a 

ge
ne

ra
l

Adreça * / Domicilio *

Identificació* / Identificación *

Esplugues de Llobregat,

Croquis /  Croquis

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades  sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, 
responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud.  Els destinataris de la informació poden ser altres 
entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer.  
  

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat

Condicions generals / Condiciones generales: 
Cas de ser autoritzada la sol·licitud / En caso de ser autorizada la solicitud 
A) L'horari d'utilització de la terrassa serà de 8.30 a 24 hores i es podrà perllongar una hora els divendres, dissabtes i vigílies de festius /  El horario   de 
utilización de la terraza será de 8:30 a 24 horas y se podrá prolongar una hora los viernes, sábados y vigilias de festivos.  
B) Els serveis municipals marcarán amb pintura els vértex del perímetre màxim de l'ocupació autoritzada /  Los servicios municipales marcarán con  pintura los 
vértices del perímetro máximo de la ocupación autorizada 
C) No s'admetrà instal·lació elèctrica, ni instal·lació de cap tipus de font acústica ni música en viu a la terrassa /  No se admitirá instalación eléctrica, ni instalación 
de ningún tipo de fuente acústica ni música en vivo en la terraza 
D) El titular mantindrà en perfectes condicions d'higiene i netedat el perímetre autoritzat i la seva zona d'influència / El titular mantendrá en perfectas condiciones 
de higiene y limpieza el perímetro autorizado y su zona de influencia 
E) Quan l'espai ho permeti, es podrà col·locar jardineres per tal de separar o preservar els usuaris de les terrasses / Cuando el espacio lo permita, se podrá colocar 
jardineras para separar o preservar los usuarios de las terrazas 
 

Observacions /  Observaciones

Titular de la llicència/ Titular de la licencia

Establiment / Establecimiento

Telèfon / Teléfono

Activitat/ Actividad

Número de taules / Número de mesas

1 any / 1 año 7 mesos / 7 meses Altres (especificar a observacions)/Otros (especificar observaciones)

SI No (la taxa es liquidará al 100% / la tasa se liquidará al 100%)

Sí 

No

Temps d´ocupació / Tiempo de ocupación

Desitja mantenir l´autorització pels anys vinents ? / Desea mantener la autorización para los años siguientes ?

En el cas que hagi respost Sí a l´anterior pregunta. Vol domiciliar el pagament? / En el caso de que haya respondido SI en la anterior pregunta, ¿Quiere domiciliar el 
pago?

(La taxa es fraccionarà en 2 terminis -5 de maig i 5 d´octubre / La tasa se fraccionará en 2 plazos -5 de mayo y 5 de octubre)

  
 (la taxa es liquidarà al 100% / 
 la tasa se liquidará al 100%)

Correu electrònic / Correo electrónico

IBAN / IBAN

 BIC /SWIFT

Banc / Banco Oficina / Oficina DC / DC Núm de compte / Número de cuenta
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SOL·LICITANT/ SOLICITANTE
* Camps de compliment obligatori 
* Campos de cumplimiento obligatorio
Signatura,
Mitjà per rebre la resposta (si s'escau) /
Medio para recibir la respuesta ( si es necesaria )
TAULES I CADIRES
OCUP. TERRENYS PÚBLICS
SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I VIA PÚBLICA
Registre d'entrada general
Identificació* / Identificación *
Croquis /  Croquis
D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades  sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud.  Els destinataris de la informació poden ser altres entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer. 
 
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat
Condicions generals / Condiciones generales:
Cas de ser autoritzada la sol·licitud / En caso de ser autorizada la solicitud
A) L'horari d'utilització de la terrassa serà de 8.30 a 24 hores i es podrà perllongar una hora els divendres, dissabtes i vigílies de festius /  El horario   de utilización de la terraza será de 8:30 a 24 horas y se podrá prolongar una hora los viernes, sábados y vigilias de festivos. 
B) Els serveis municipals marcarán amb pintura els vértex del perímetre màxim de l'ocupació autoritzada /  Los servicios municipales marcarán con  pintura los vértices del perímetro máximo de la ocupación autorizada
C) No s'admetrà instal·lació elèctrica, ni instal·lació de cap tipus de font acústica ni música en viu a la terrassa /  No se admitirá instalación eléctrica, ni instalación de ningún tipo de fuente acústica ni música en vivo en la terraza
D) El titular mantindrà en perfectes condicions d'higiene i netedat el perímetre autoritzat i la seva zona d'influència / El titular mantendrá en perfectas condiciones de higiene y limpieza el perímetro autorizado y su zona de influencia
E) Quan l'espai ho permeti, es podrà col·locar jardineres per tal de separar o preservar els usuaris de les terrasses / Cuando el espacio lo permita, se podrá colocar jardineras para separar o preservar los usuarios de las terrazas
 
Observacions /  Observaciones
Establiment / Establecimiento
Temps d´ocupació / Tiempo de ocupación
Desitja mantenir l´autorització pels anys vinents ? / Desea mantener la autorización para los años siguientes ?
En el cas que hagi respost Sí a l´anterior pregunta. Vol domiciliar el pagament? / En el caso de que haya respondido SI en la anterior pregunta, ¿Quiere domiciliar el
pago?
(La taxa es fraccionarà en 2 terminis -5 de maig i 5 d´octubre / La tasa se fraccionará en 2 plazos -5 de mayo y 5 de octubre)
 
 (la taxa es liquidarà al 100% /
 la tasa se liquidará al 100%)
IBAN / IBAN
Banc / Banco
Oficina / Oficina
DC / DC
Núm de compte / Número de cuenta
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