
SOL·LICITANT/ SOLICITANTE
Nom i Cognoms * / Nombre y apellidos *

Adreça/ Domicilio 

Població * / Población Codi Postal */Codigo Postal

Telèfon / Teléfono

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 
D'OCUPACIÓ DE L'ESPAI PÚBLIC 

AMB TERRASSES
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Adreça * / Domicilio *

Identificació* / Identificación *

Croquis i observacions /  Croquis y observaciones

Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides 
a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a 
accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o 
Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania. 
  

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

Titular de la llicència/ Titular de la licencia

Establiment / Establecimiento

Telèfon / Teléfono

Activitat/ Actividad

Número de taules / Número de mesas

1 any / 1 año
Temporada de 7 mesos o inferior / Temporada de 7 
meses o inferior (*)

Altres (especificar a observacions)/ 
Otros (especificar observaciones)

Sense fraccionament -data de cobrament 5 de maig / Sin fraccionamiento -fecha de cobro 5 de mayo

Amb fraccionament / Con fraccionamiento:

Temps d´ocupació / Tiempo de ocupación

En el cas que vulgui domiciliar el pagament: / En el caso de que quiera domiciliar el pago:

Correu electrònic / Correo electrónico

IBAN / IBAN

 BIC /SWIFT

Banc / Banco Oficina / Oficina DC / DC Núm de compte / Número de cuenta
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Alta  / Alta Renovació  / Renovación

Forma de pagament / Forma de pago

- Taxa de temporada en 2 terminis (5 de maig i 5 d'octubre) / Tasa de temporada en 2 plazos (5 de mayo y 5 de octubre)

Sense domiciliació bancaria (es notificarà la liquidació del 100% de la taxa) / Sin domiciliación bancaria (se notificará la liquidación del 100% de la tasa)

  
Condicions generals / Condiciones generales: 
  
En cas de ser autoritzada la sol·licitud / En caso de ser autorizada la solicitud 
L'horari d'utilització de la terrassa serà de dilluns a dijous de 8 a 23 hores, divendres, dissabtes i vigilies de festius de 8 a 24, i diumenges i festius  de 9 a 
23 hores. / El horario   de utilización de la terraza será de lunes a jueves de 8 a 23 horas, viernes, sábados y vigilias de festivos de 8 a 24, y domingos y festivos de 9 a 23 horas. 
  
La renovació anual de la llicència es produirà sempre que es donin les següents circumstàncies / La renovación anual de la licencia se producirá siempre que se den 
las siguientes circunstancias: 
- La llicència inicial s'hagi tramitat i obtingut conforme a la vigent ordenança / La licencia inicial se haya tramitado y obtenido conforme a la vigente ordenanza. 
- La persona titular de l'activitat, l'àmbit d'ocupació, els elements a instal·lar i les seves característiques, així com el període de vigència siguin idèntics als 
que figuren a la llicència inicial / La persona titular de la actividad, el ámbito de ocupación, los elementos a instalar y sus características, así como el período de vigencia sean 
idénticos a los que figuren en la licencia inicial. 
- Les característiques de l'espai públic objecte d'ocupació no hagin variat / Las características del espacio público objeto de ocupación no hayan variado. 
- Durant el període de vigència de l'anterior llicència aquesta no s'hagi revocat per causes imputables a la persona titular de l'activitat i no s'hagin imposat 
sancions de caràcter greu o molt greu / Durante el período de vigencia de la anterior licencia ésta no se haya revocado por causas imputables a la persona titular de la 
actividad y no se hayan impuesto sanciones de carácter grave o muy grave. 
- La persona sol·licitant estigui al dia de les seves obligacions tributàries i no tingui deutes pendents amb l'administració municipal / La persona solicitante esté 
al día de sus obligaciones tributarias y no tenga deudas pendientes con la administración municipal.

* Camps de compliment obligatorii  
* Campos de cumplimiento obligatorio

Signatura,

Esplugues de Llobregat,

- Taxa anual en 3 terminis (5 de maig, 5 de juliol i 5 d'octubre) / Tasa anual en 3 plazos (5 de mayo, 5 de julio y 5 de octubre)

Mitjançant domicialiació bancaria / Mediante domiciliación bancaria:

Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d'aquest procediment en aplicació del què disposa la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre. A tal efecte 
facilito en la present comunicació, el correu electrònic i el telèfon mòbil / Quiero recibir notificación electrónica de todos los actos de este procedimiento en 
aplicación de lo que dispone la Ley 39/2015, del 1 de Octubre. A tal efecto facilito en la presente comunicación, el correo electrónico y el teléfono móvil.


SOL·LICITANT/ SOLICITANTE
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA
D'OCUPACIÓ DE L'ESPAI PÚBLIC
AMB TERRASSES
Registre d'entrada general
Identificació* / Identificación *
Croquis i observacions /  Croquis y observaciones
Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania.
 
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
Establiment / Establecimiento
Temps d´ocupació / Tiempo de ocupación
En el cas que vulgui domiciliar el pagament: / En el caso de que quiera domiciliar el pago:
IBAN / IBAN
Banc / Banco
Oficina / Oficina
DC / DC
Núm de compte / Número de cuenta
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Forma de pagament / Forma de pago
- Taxa de temporada en 2 terminis (5 de maig i 5 d'octubre) / Tasa de temporada en 2 plazos (5 de mayo y 5 de octubre)
 
Condicions generals / Condiciones generales:
 
En cas de ser autoritzada la sol·licitud / En caso de ser autorizada la solicitud
L'horari d'utilització de la terrassa serà de dilluns a dijous de 8 a 23 hores, divendres, dissabtes i vigilies de festius de 8 a 24, i diumenges i festius  de 9 a 23 hores. / El horario   de utilización de la terraza será de lunes a jueves de 8 a 23 horas, viernes, sábados y vigilias de festivos de 8 a 24, y domingos y festivos de 9 a 23 horas.
 
La renovació anual de la llicència es produirà sempre que es donin les següents circumstàncies / La renovación anual de la licencia se producirá siempre que se den las siguientes circunstancias:
- La llicència inicial s'hagi tramitat i obtingut conforme a la vigent ordenança / La licencia inicial se haya tramitado y obtenido conforme a la vigente ordenanza.
- La persona titular de l'activitat, l'àmbit d'ocupació, els elements a instal·lar i les seves característiques, així com el període de vigència siguin idèntics als que figuren a la llicència inicial / La persona titular de la actividad, el ámbito de ocupación, los elementos a instalar y sus características, así como el período de vigencia sean idénticos a los que figuren en la licencia inicial.
- Les característiques de l'espai públic objecte d'ocupació no hagin variat / Las características del espacio público objeto de ocupación no hayan variado.
- Durant el període de vigència de l'anterior llicència aquesta no s'hagi revocat per causes imputables a la persona titular de l'activitat i no s'hagin imposat sancions de caràcter greu o molt greu / Durante el período de vigencia de la anterior licencia ésta no se haya revocado por causas imputables a la persona titular de la actividad y no se hayan impuesto sanciones de carácter grave o muy grave.
- La persona sol·licitant estigui al dia de les seves obligacions tributàries i no tingui deutes pendents amb l'administració municipal / La persona solicitante esté al día de sus obligaciones tributarias y no tenga deudas pendientes con la administración municipal.
* Camps de compliment obligatori 
* Campos de cumplimiento obligatorio
Signatura,
- Taxa anual en 3 terminis (5 de maig, 5 de juliol i 5 d'octubre) / Tasa anual en 3 plazos (5 de mayo, 5 de julio y 5 de octubre)
Mitjançant domicialiació bancaria / Mediante domiciliación bancaria:
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