AJUNTAMENT D’ALBUIXECH (VALENCIA)
Plaça de l’Ajuntament, nº 1-CP 46550 -Tel. 961400601 / 961400151-Fax 961401284-CIF P-4601400-G

SOL·LICITUD PER A L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA / SOLICITUD PARA LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA
(Taules, catires i altres elements auxiliars / Mesas, sillas y otros elementos auxiliares)

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

Vegeu encapçalament
Ver encabezamiento

Nom i cognoms / Nombre i apellidos

DNI/NIF

TLF
FAX

Adreça electrònica / Dirección electrónica
Domicili / Dirección

C. postal

Localitat / Localidad

FETS I RAONS / HECHOS Y RAZONES
Sóc titular de l’ establiment d’ hostaleria
Soy titular del establecimiento de hostelería

referència cadastral
referencia catastral

situat al carrer
sito en la calle
núm
nº
i desitge instal·lar a l’ exteriror del dit establiment TAURES I CADIRES, que ocuparan
i deseo instalar en el exterior de dicho establecimiento MESAS Y SILLAS, que ocuparan

(20dígits / 20 digitos)

una superficie aproximada de/ d’
una superficie aproximada de

m² .

Davall la meua responsabilitat, declare les circunstàncies següents en relació amb la petició :
Bajo mi responsabilidad, declaro las siguientes circunstàncias en relación con la petición:
1)

L’ amplària de la vorera és de /d’
La anchura de la acera es de

2)

L’espai sol·licitat per a la col·locació de les taules és de / d’
El espacio solicitado para la colocación de las mesas es de

3)

Les taules es colocarán:
Las mesas van a ser colocadas

4)

La instal·lació de taules i catires disposarà de :
La instalación de mesas y sillas dispondrá de :

5)

Marqueu amb una X dins la casella corresponent
Marque con una X la casilla que corresponda

metres .
metros.



metres de llargaria per
metros de largo por

Adossades al rastrell
Adosadas al bordillo
PARA-SOLS:
SOMBRILLES:



Carrer de vianants
Calle peatonal

 SI

 NO

TENDAL:
TOLDO:



metres d’amplària
metros de ancho
Jardí
Jardín

 SI




Obert
Abierto
Tancat
Cerrado

 NO

Si es tracta de pubs o de locals amb ambientació musical, indique si el local desposa d’ instalació de vestíbulo d’ entrada amb doble porta
de moll de retorn a la posició de tancada:
Si se trata de pubs o de locales con ambientación musical, indique si el local dispone de instalación de vestíbulo de entrada con doble puerta
de muelle de retorno a posición cerrada:

 SI

 NO → 

SOL·LICITUD / SOLICITUD
Que se’m concedisca el permís d´instalació de taules i cadires en la via pública després d’ acomplir
els tràmits establits.
Que se me conceda el permiso de instalación de mesas y sillas en la vía pública después de cumplir
los trámites establecidos.

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO D’ ALBUIXECH

Mesures alternatives
Medidas alternativas
Albuixech…………………………….
Signatura persona sol.licitant
Firma persona solicitant

