
 
 
SOL·LICITUD OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES: 

 
DADES DEL TITULAR: 
 

Nom i cognoms / Raó Social 
       

Tipus de document (DNI / NIF /NIE/ 

CIF/Passaport) :       

DNI / NIF /NIE/ CIF/Passaport 
       

Telèfon mòbil  
       

Telèfon 
       

Adreça correu electrònic 
       

  

DADES DEL REPRESENTANT: 
 

Nom i cognoms / Raó Social 
       

Tipus de document (DNI / NIF /NIE/ 

CIF/Passaport) :       

DNI / NIF /NIE/ CIF/Passaport 
       

Telèfon mòbil  
       

Telèfon 
       

Adreça correu electrònic 
       

 

ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS:  
 

Nom de la via 
       

Núm. 
      

Bloc, Escala, planta, porta 
      

Codi Postal 
       

Municipi 
       

Província 
       

 

 
 Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud  (només persones físiques*) 

(*) Les persones físiques podran triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques a través de 
mitjans electrònics o no, llevat del cas que es trobin obligades a fer-ho. El mitjà triat per la persona podrà ser modificat 
per ella en qualsevol moment. 
Qualsevol persona jurídica (empresa, cooperativa, associació, fundació, entitat sense ànim de lucre) està obligada a 
partir del 2 d’octubre de 2016 a utilitzar únicament els mitjans electrònics per a relacionar-se amb qualsevol 
administració pública, i en conseqüència, també amb l’Ajuntament de Cunit. 

 

 
Caldrà emplenar els següents requisits d’acord amb l’article 50 de l’ordenança 
núm. 1.22 reguladora de la instal·lació de terrasses en espais públics i privats: 
 

Nom comercial de l’activitat a la qual s’ha de vincular la terrassa o còpia del  

permís municipal concedit per exercir l’activitat. 

      

Sol·licitud anual (des d’1 de gener fins 31 de desembre)  o temporada d’estiu de 

la terrassa (compren des de divendres previ al Diumenge de Rams en que s’inicia la 

Setmana Sant i finalitza el primer dissabte després del 30 de setembre). 

      

En cas de terrasses d’àmbit privatiu caldrà aportar, en aquesta sol·licitud, 

l’acord de la comunitat de propietaris.  



 
 

   Nombre de mòduls a instal·lar en cas de terrasses: 

      
 
Mòdul bàsic: 1 taula i 4 cadires, equivalent a una superfície de 2,4 m

2
. 

Mòdul senzill: 1 taula i 2 cadires, equivalent a una superfície de 1,2 m
2
. 

Mòdul reduït: composat per 1 taula o taulell alt i 2 tamborets, equivalent a una 
superfície de 0,8 m

2
.   

 

  Relació i descripció detallada dels elements complementaris a instal·lar a la 

terrassa en els termes i condicionants descrits a l’ordenança. 

      
 
Taules i cadires: alumini o acer inoxidable, fusta, tèxtil o polipropilè alta qualitat. 
Disposaran de goma en els peus i els punts de contacte amb elements metàl·lics.  
Para-sols: Quadrats, plegables, de lona i fàcilment desmuntables. Superfície màxima 
1,5 metres de costat. Alçada 2,20 metres sense poder sobrepassar els 3 metres. 
Jardineres: prismàtiques, de fusta, fosa o polipropilè, fins 1 metre alçada i 0,4 metres 
ample. Les plantes i/o arbustos seran preferentment “ficus benjamina”, mioporum, 
photinia i similar i no podran superar els 1,40 metres jardinera inclosa. 

 

Aforament de l’activitat i aforament de la terrassa. 

      

   Disponibilitat de disposar d’espais per l’emmagatzematge elements terrassa. 

      

  Plànol emplaçament, a escala suficient, on es detalli l’espai i la superfície 

exactes per l’ocupació de la terrassa així com el mobiliari públic (adjuntar-ho a la 

instància). 

  Croquis superfície terrassa i disposició mobiliari bàsic i complementari (adjuntar-

ho a la instància). 

Indicació existència altres terrasses i/o ocupacions de mercaderies.  

      

Fotografies àmbit a ocupar(adjuntar-ho a la instància). 

Declaració responsable disposar pòlissa responsabilitat civil que cobreixi 

específicament els possibles danys a tercers en l’exercici de l’activitat.  

      

 



 
 

Justificació de l’acompliment de la normativa d’incendis.  

      

Nota: 

En cas de terrasses cobertes o semicobertes caldrà sol·licitar de forma simultània la 

corresponent llicència d’obres i s’acompanyarà d’un compromís formal de desmuntatge en cas 

de cessament de l’activitat. La garantia per aquest tipus de terrasses és de 40€/m
2
.  

Per terrasses de titularitat pública la garantia és de 120€ si disposa de mobiliari i elements 

mòbils i 240€, en el cas que es produeixi afectació amb elements fixos a la via pública.  

 

Cunit, a        

Signatura, 

  

 

 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les 
seves dades seran incorporades en el corresponent fitxer  per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del 
Fitxer és l’Ajuntament de Cunit  i s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació  i oposició de les seves dades personals, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 

  

IL·LM. SR./SRA. ALCALDE/SSA DE L'AJUNTAMENT DE CUNIT  


