Departament responsable:
Comerç
Carrer de Canàries, 35, 1a
07800 Eivissa
Tel.: 971 39 76 00
Fax: 971 39 75 70
comercio@eivissa.es
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Servei d’Atenció a la Ciutadania
Carrer de Canàries, 35
07800 Eivissa
Tel.: 971 39 76 00
Fax: 971 39 75 71
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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
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:

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

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

 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 ocupacions noves i les modificacions de superfície)
 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€).

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.
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
Fax: 971 39 75 70
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 dispòs 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 dispòs de documentació que ho acredita a l’emplaçament de l’activitat per al seu
control i inspecció.
f) Que mantendré 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 i aprovats en Decret 2017-2243 de 08/04/2017.

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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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.

