
SOL·LICITUD D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA AMB UBICACIÓ DE PARADA TEMPORAL
SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VIA PÚBLICA CON UBICACIÓN DE PARADA TEMPORAL

La sol·licitud s'ha de presentar amb 5 dies hàbils d'antelació a la data d'ocupació que se sol·licita.
La solicitud se debe presentar con 5 días hábiles de antelación a la fecha de ocupación que se solicita.

Nom i cognoms de la persona sol·licitant o representant
Nombre y apellidos del/la solicitante/representante 

Empresa / Entitat                                                                                                                                   CIF
Empresa / Entidad                                                                                                      

Domicili de notificació / Domicilio de la notificación                                           Núm. /Número           Pis/Piso             Porta/Puerta

Municipi / Municipio                                                                                                                  CP

DNI / targeta / passaport                                                                                   Telèfon fix i mòbil / Teléfono fijo y móvil

EXPOSO/EXPONGO:  

3.  Dates d'ocupació sol·licitades: del dia __ __ / __ __ / __ __ __ __ al dia __ __ / __ __ / __ __ __ __
     Fechas de ocupación solicitadas: 

4.  Metres quadrats sol·licitats: / Metros cuadrados solicitados  _________ m2

5.  Ubicació sol·licitada de parada (cal indicar el nom del carrer i el número davant del qual s'ubicarà la parada):
     Ubicación solicitada de parada (es necesario indicar el  nombre de la calle y el número frente al que se ubicará la parada):

Nom de la via: …....................................................................................  Núm. …..............................

Sant Adrià de Besòs, _____d ____________ de ________

2.   Tipus d'activitat:/Tipo de actividad:

  Venda de llibres / venta de libros

  Venda  de plantes i flors /venta de plantas y flores

  Venda de palmes i palmons /venta de palmas y palmones

  Venda d'articles propis de Nadal i Reis
     venta de artículos propios de Navidad y Reyes
  Artesania i bijuteria / artesanía y bisutería

  Productes alimentaris / productos alimenticios

  Activitat benèfico-cultural /actividad benéfico-cultural

  Activitat promocional / actividad promocional

  Altre tipus d'activitat (indiqueu-la)/Otra actividad (indicarla)

.........................................................................................

Signatura del/la sol·licitant/Firma del/la solicitante

Àrea de Territori

1. Motiu de l'ocupació de parada:
     Motivo de la ocupación de parada:

 Sant Jordi, 23 d'abril

 Dia de la Mare, 1r diumenge de maig

 Diumenge de Rams

 Nadal i Reis

 Altre motiu. Indiqueu quin:

..........................................

SOL·LICITO/SOLICITO:

L'autorització per a l'ocupació de via pública amb ubicació de parada 
en les condicions exposades.
La autorización para la ocupación de vía pública con ubicación de parada en las 
condiciones expuestas.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:
Documentación a aportar:

  Fotocòpia de DNI/targeta de residència
     Fotocopia de DNI/tarjeta de residencia

  Plànol de la ubicació de parada
     Plano de la ubicación de la parada
El lliurament de l'autorització queda condicionat al 
pagament de la taxa corresponent.
La entrega de la autorización queda condicionada al pago de la 
tasa correspondiente.


