
 

 
 

 Sol·licitant 
 Sr. Nom o 

Raó social:  Doc. identificatiu:  
 Sra. 

Representant 
Nom:   Doc. identificatiu:  

Dades per a notificacions 
Adreça electrònica:  

Telèfon mòbil:  Telèfon fix:  

Titular de l’adreça:  

Adreça (en cas de ser persona física):  

Municipi:  CP:  

Vull rebre notificacions a través d’e-NOTUM:  Sí      No 

Exposo 
 
 
 
 
 
 
 

Demano 
 
 

 
Girona, ___ de/d’ ___________ de 20___ 
                                                  Signatura,  

 

 

 
 

 
 

(Si cal, podeu utilitzar el revers o un full addicional)

Responsable del tractament: Ajuntament de Girona. 
Finalitat: Exclusiva per aquesta tramitació. No se cediran a tercers sense el vostre consentiment
excepte que una norma legal ho autoritzi. 
Base legal: El tractament està legitimat per la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DL
2/2003, art. 66) i la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques (L
39/2015, art. 28.1 i 66). 
Drets ARSLOP: Podeu exercir els drets sobre les vostres dades mitjançant sol·licitud presentada
al Registre General (plaça del Vi, 1, 17004-Girona) o a la Seu electrònica de l’Ajuntament de
Girona (https://seu.girona.cat). Més informació a www.girona.cat/dadespersonals. 

 
 

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA 
Ajuntament de Girona –  Pl. del Vi, 1 – 17004 Girona – Tel. (+34) 972 419 000 – www.girona.cat – CIF: P1708500B 

Codi d’identificació: L01170792 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS: 
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Llicència de terrassa 
ZONES OMBREJADES: Només cal omplir-les per activitats situades al Barri Vell  

Dades de la persona titular 
Nom i cognoms:1  NIF:  

Raó social:  NIF:  

Adreça:  CP:  

Municipi:  Província:  

Telèfon:  Telèfon mòbil:  

Adreça electrònica:  

Tipus de sol·licitud 
 Sol·licitar l’alta de l’activitat 

 Canvi de les característiques de la terrassa 

Tipus d’activitat 
  Bar    Bar/Restaurant   Restaurant 

  Establiment comercial amb zona de degustació 

Descripció de la llicència2 
Nom comercial establiment:  

Emplaçament de l’ocupació:  

Vorera (ampl.):  
 

Ocupacions3  

 

 

                                                      
1 Persona física titular o representant legal de la raó social 
2 La presentació d’aquesta sol·licitud i el pagament del corresponent rebut no comporta l’autorització del permís sol·licitat 
3 De conformitat amb l’article 31 de la normativa municipal de terrasses, l’interessat haurà d’adjuntar, entre d’altres, a la 
present instància, un plànol a escala de la distribució del mobiliari i elements auxiliars respecte a la configuració i elements 
estructurals i arquitectònics de domini públic 

Espai a ocupar Període 

  Taules Nombre:  
Data inicial:  Data final:  

  Cadires Nombre:  
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Barri Vell 

Materials:  Colors:  
 

Declaro 

1. Sóc coneixedor de les condicions que regeixen les autoritzacions de l’ocupació de la via 
pública amb terrasses i similars dels establiment d’hostaleria i restauració de Girona, així com 
de les normatives sectorials aplicables en el desenvolupament de l’activitat. 

2. Que no tinc obligacions de pagament pendents en període executiu amb la Hisenda Municipal 
per la taxa que grava la mateixa ocupació/aprofitament que es sol·licita. 

3. Tinc contractada una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreix de manera 
específica l’ocupació/instal·lació sol·licitada i que em comprometo a mantenir-la vigent fins la 
caducitat de l’autorització. 

4. L’ocupació i/o les instal·lacions s’ajustaran al projecte o, si s’escau, a la documentació tècnica 
presentada. 

5. L’activitat compleix amb tots els requisits exigibles d’acord amb la legislació aplicable. 
6. Tinc legalitzades i disposo de tota la documentació exigible respecte les instal·lacions que 

requereixen d’autorització administrativa i/o comunicació a l’Administració per a la seva 
posada en servei. 

7. Compleixo la normativa vigent en matèria de salut pública. 
8. Comunicaré totes les modificacions d’aquesta activitat. 
9. Són certes totes les dades, informacions i documents exposats en aquesta sol·licitud. 
 
 
Girona, ___ de/d’ ___________ de 20___ 
Signatura de la persona titular,6 

 

 

                                                      
4 S’haurà d’aportar la documentació determinada a l’Annex III de l’Ordenança reguladora de les condicions d’instal·lació, 
funcionament i intervenció de determinats establiments públics dedicats a la restauració, espectacles i/o activitats 
recreatives i les seves terrasses. Recordar que el permís per instal·lar estufes es limita a la temporada compresa entre els 
mesos de gener a abril i d’octubre a desembre 
5 Només per a activitats de restaurant 
6 La signatura ha de ser de la persona titular de l’activitat, si és raó social, la persona representant legal 

Espai a ocupar Període 

  Estufes4 
Nombre:  Data inicial:  Data final:   

Nombre:  Data inicial  Data final:  

Espai a ocupar 

  Para-sols Nombre:  

 Pissarres Nombre:  

 Mobiliari auxiliar5 Nombre:  
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