Departament responsable:

Lloc de presentació:
Servei d’Atenció a la Ciutadania
Carrer de Canàries, 35
07800 Eivissa
Tel.: 971 39 76 00
Fax: 971 39 75 71
sac@eivissa.es

Comerç
Carrer de Canàries, 35, 1a
07800 Eivissa
Tel.: 971 39 76 00 (Ext.: 24210)
comercio@eivissa.es

Declar que la informació aportada a la sol•licitud és certa, que conec les responsabilitats jurídiques derivades de la falsedat en documentació pública.
L’article 14.2 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, LPAC, defineix els tercers obligats a relacionar-se amb l’administració pública de forma electrònica per qualsevol
tràmit de un procediment administratiu.

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TERRASSA AL
PASSEIG DE VARA DE REY, PLAÇA DES PARC I ENTORN
PERSONA / ENTITAT SOL·LICITANT (titular de la llicència d’activitat)
Llinatges i nom/ Raó social:
DNI / NIF:
Adreça / Domicili fiscal

Núm.:

Municipi:

Província

Telèfon:

Mòbil:

Bloc:

Esc.:

Pis:

Porta:

CP:

Correu electrònic(*):

(*) Adreça de correu electrònic per l’enviament dels avisos regulats a l’article 41 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

PERSONA REPRESENTANT (en cas que la persona sol·licitant no ho faci directament)
Llinatges i nom/ Raó social:
DNI / NIF:
Adreça:
Telèfon:

DADES DE NOTIFICACIÓ
Persona a notificar:
Mitjà preferent de notificació:

Gestoria (si escau):
Correu electrònic(*):

 Sol·licitant
 Notificació en paper

 Representant
 Notificació telemàtica (**)

(**) Es requereix certificat electrònic vàlid. No és el correu electrònic.

DADES DE L’ACTIVITAT I DE L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA o PRIVADA
Nom o rètol comercial:
Data d’inici de l’ocupació:
Adreça de l’ocupació:
Descripció de l’activitat:

(les llicències finalitzen el 31 de desembre)
M2 (superfície de terrassa)
Títol habilitant activitat (núm. Expedient o
adjuntau el Registre d’entrada):

Taules i cadires para-sols  jardineres  altres _________________________________
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA (per a les sol·licituds d’ocupació noves)
 Plànol de la superfície apta per a l’ocupació facilitat per l’Ajuntament.
 Justificant d’haver satisfet la taxa per expedició de documents administratius (BOIB 17 del
04/02/2016 (60€).
 Justificació de compliment dels criteris tipològics i d’ús del mobiliari, amb la documentació
indicada al punt IV (annex).
De conformitat amb l’article 1 de l’Ordenança d’ocupació de la via pública i de zones, i de
propietat privada, sol·licit la llicència d’ocupació de la via pública a dalt referenciada.
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EXCM. AJUNTAMENT D’EIVISSA
Les dades facilitades per vós en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament
d’Eivissa i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències.
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercitar
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant el Registre General d'Entrada de
l'Ajuntament d'Eivissa.

Departament responsable:

Declar que la informació aportada a la sol•licitud és certa, que conec les responsabilitats jurídiques derivades de la falsedat en documentació pública.
L’article 14.2 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, LPAC, defineix els tercers obligats a relacionar-se amb l’administració pública de forma electrònica per qualsevol
tràmit de un procediment administratiu.

Comerç
Carrer de Canàries, 35, 1a
07800 Eivissa
Tel.: 971 39 76 00 (Ext.: 24210)
comercio@eivissa.es

Lloc de presentació:
Servei d’Atenció a la Ciutadania
Carrer de Canàries, 35
07800 Eivissa
Tel.: 971 39 76 00
Fax: 971 39 75 71
sac@eivissa.es

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Declar sota la meua responsabilitat:
a) Que les dades contingudes en aquest document són certes.
b) Que estic en possessió d’una pòlissa de responsabilitat civil vigent i al corrent de
pagament que empara l’activitat que es desenvolupa a la terrassa.
c) Que dispos de títol habilitant per a l’exercici de l’activitat principal per a la qual se
sol·licita la llicència d’ocupació de la via pública.
d) Que estic al corrent de pagament de les meues obligacions tributàries amb
l’Ajuntament d’Eivissa i autoritz el Departament de Comerç perquè ho verifiqui.
e) Que dispos de documentació que ho acredita a l’emplaçament de l’activitat per al seu
control i inspecció.
f) Que mantindré les mateixes característiques i condicions que serveixen per atorgar la
llicència, durant tot el període.
g) Que col·locaré a l’establiment principal de manera que sigui visible des de l’exterior
l’adhesiu que em lliurarà l’Ajuntament que informa de les característiques de la llicència.
h) Que compleix els requisits dels criteris establerts a l’informe 046/2017 del Nucli Històric
d’aquest Ajuntament.
Eivissa, ______ de/d’ ______________ de 20 ______

(Signatura)

INFORMACIÓ PER A LES PERSONES INTERESSADES
1. L’ impagament de les taxes té la consideració de no concessió de llicència i es poden
retirar els elements amb què ocupau la via pública i/o imposar la corresponent sanció per no
tenir llicència. Els mesos que es liquiden per ocupació de via pública són de maig a
setembre.
2. Les autoritzacions tenen caràcter personal i no poden ser cedides o sotsarrendades a
tercers. L’ incompliment d’aquest precepte pot donar lloc a l’anul·lació de la llicència.
3. En el supòsit de modificacions (augment o reducció de la superfície concedida, instal·lació
de nous elements privatius) heu de sol·licitar una nova llicència.
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Carrer de Canàries, 35, 1a
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07800 Eivissa
Tel.: 971 39 76 00
Fax: 971 39 75 71
sac@eivissa.es

ANNEX

Declar que la informació aportada a la sol•licitud és certa, que conec les responsabilitats jurídiques derivades de la falsedat en documentació pública.
L’article 14.2 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, LPAC, defineix els tercers obligats a relacionar-se amb l’administració pública de forma electrònica per qualsevol
tràmit de un procediment administratiu.

DOCUMENTACIÓ PEL DEPARTAMENT DE NUCLI HISTÒRIC
JUSTIFICACIÓ DE COMPLIMENT DELS CRITERIS TIPOLÒGICS I D’ÚS DEL MOBILIARI
PER A L’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TERRASSA AL PASSEIG DE VARA DE REY,
PLAÇA D’ES PARC I ENTORN
I. PERSONA / ENTITAT SOL·LICITANT
__________________________________________________________________
II. DADES DE L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA O PRIVADA
Adreça de l’ocupació_________________________________________________
III. MOBILIARI VINCULAT A L’OCUPACIÓ:
1. Taules i cadires
Quantitat
(Uts)

Dimensions (cm)
(AnxFxAl)

segons Apartats IV.c / IV.d

Taules
Cadires
2. Tendals i para-sols
Quantitat
(Uts)

Documentació complementària

segons Apartat IV.c / IV.d

Dimensions (cm)
(AnxFxAl)

Documentació complementària
segons Apartats IV.a / IV.c / IV.d

Tendals
Para-sols

segons Apartats IV.c / IV.d

3. Para-vents (exclusivament del 1/11 al 30/4)
Quantitat
(Uts)

Dimensions (cm)
(AnxFxAl)

Documentació complementària
segons Apartats IV.c / IV.d

Para-vents
4. Altres elements
Quantitat
(Uts)

Cartells informatius
Mobiliari auxiliar
Jardineres
Estufes/Calefactors
Enllumenat

Dimensions (cm)
(AnxFxAl)

Documentació complementària
segons Apartats IV.c / IV.d
segons Apartats IV.c / IV.d
segons Apartats IV.c / IV.d
segons Apartats IV.c / IV.d / IV.e
segons Apartats IV.c / IV.d / IV.e
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Les dades facilitades per vós en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament
d’Eivissa i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències.
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Departament responsable:
Comerç
Carrer de Canàries, 35, 1a
07800 Eivissa
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Declar que la informació aportada a la sol•licitud és certa, que conec les responsabilitats jurídiques derivades de la falsedat en documentació pública.
L’article 14.2 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, LPAC, defineix els tercers obligats a relacionar-se amb l’administració pública de forma electrònica per qualsevol
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5. Més enllà del mobiliari relacionat, el sol·licitant declara que en cap cas es col·locarà cap
dels següents:
Elements expressament prohibits: 
Aparells musicals, televisors, ràdios, altaveus o qualsevol altra mitjà audiovisual. 
Cablejats no ocults de qualsevol tipus, ni en suspensió, ni per damunt el paviment, ni en
façana.
Mampares.
Qualsevol element d’alçada superior a 1,00m.
 Neveres i/o elements de cocció.
Il·luminació amb efectes de color o intermitències.
Qualsevol tipus d’element acústic extern o de megafonia.
Aparells i sistemes d’emissió i reproducció audiovisuals.
Actuacions en viu.

IV. DOCUMENTACIÓ ADJUNTA
a) Fotografia recent de la façana del local, il·lustrativa dels elements de façana existents i/o
previstos (tendals, rètols, instal·lacions, etc.).
b) Fotografia recent de la façana completa de l’edifici que conté el local.
c) Documentació descriptiva i identificativa (croquis, dibuix, fotografies, catàlegs comercials,
etc.) de cadascun dels elements de mobiliari previstos a l’ocupació.
d) Croquis d’ubicació del mobiliari dins de l’ocupació.
e) Certificat d’homologació dels aparells d’il·luminació i/o climatització.
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Les dades facilitades per vós en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament
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