
Ajuntament de Tossa de Mar 
 
 

Les dades consignades en aquest document són necessàries per a la resolució i notificació de la sol·licitud, i resten incorporades al fitxer 
automatitzat de l’Ajuntament. Les dades de caràcter personal no poden ser cedides ni comunicades a tercers,  llevat dels supòsits 
legalment previstos. La persona interessada pot exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades d’acord amb allò 
establert a la Llei 15/99, de protecció de dades de caràcter personal. 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  
 

              amb document d’identitat         
(Nom i cognoms)  
i que visc al municipi d             codi postal    
 
amb adreça          i telèfon    
 
correu electrònic            
    
actuant en representació d                     document d’identitat    
 
amb adreça             
 
Motiu de la sol·licitud  
        Alta    Baixa         Modificació      Canvi de titularitat  
 
Dades del local  
           
(Nom comercial)    Classe d’activitat     
 
Adreça              codi postal    
 
 
       Sol·licito (segons fitxa de la instal·lació) la inclusió d’aquest concepte, en el padró fiscal del proper 
exercici. I la llicència d’ocupació de la via pública  
 
Fitxa de la instal·lació: 

Mesures 
Façana del local:                                                     metres Amplada vorera:                                                metres 

Descripció dels elements 
Element S í No Quantitat 
Terrassa (taules i cadires)    
Horari de funcionament de la terrassa  
Tendal a la façana    
Para-sols    
Marquesina    
Para-vents laterals    
Jardineres i tests    
Altres elements (especificar quins)    
Retirada diària de taules i cadires    
Deixar material al carrer en hores de tancament    
Ocupació de temporada    
En cas afirmatiu indiqueu la temporada:  
Ocupació anual    
És la primera vegada que sol·licita ocupació?    
Referència cadastral Núm.: 
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Dibuix del croquis especificant elements i mesures: 

 
Documentació que s’ha d’adjuntar en el cas de sol·licitar un alta, canvi de titularitat o modificació de 
dades:  

 Croquis de la superfície que es pretén ocupar i superfície dels elements addicionals   
 Fotocòpia de la llicència d’activitat 
 Fotocòpia del document d’identitat del titular o CIF de l’empresa amb còpia del document 

d’identitat del representant 
 
 A Tossa de Mar,        d                de  2021 

 
        Signatura: 
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CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA 

 
 No es podrà dur a terme l’ocupació de la via pública fins que el titular no hagi obtingut la llicència 

corresponent. L’incompliment d’aquest precepte podrà originar la no concessió de la llicència, sense 
perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i els recàrrecs que s'escaiguin. 

 Només els titulars en actiu d’una llicencia d’activitat podran sol·licitar l’ocupació de via pública amb 
mercaderies, tendals, vitrines, rètols o altres elements.  

 Les autoritzacions tenen caràcter personal i no poden cedir-se ni sotsarrendar-se a tercers. 
L’incompliment d’aquesta condició comportarà l’anul·lació de la llicència. 

 Aquesta llicència s’entén atorgada sense perjudici de tercer, salvant el dret de propietat i és revocable 
per raó d’interès públic.  

 Es permet col·locar dins els perímetre d'ocupació autoritzat, taules, cadires, para-sols individuals, 
estufes i altres elements autoritzats. Aquesta llicència no permet la col·locació a l’exterior dels locals 
de tarimes, veles, màquines expenedores de begudes o gelats, o qualsevol altra instal·lació per a la 
venda de begudes, que no hagin estat sol·licitades pel titular i autoritzats explícitament per 
l’Ajuntament en aquesta llicència o en una altra llicència específica.  

 Les taules i cadires no impediran o destorbaran en cap moment el pas dels vianants i s’hauran de 
col·locar de manera que no ocupin més de la meitat de l’espai de pas útil de la vorera, que haurà de 
ser com a mínim de 2 metres. També s’ha de preservar el pas dels usuaris i veïns als accessos de les 
finques, passos de vianants o altres serveis públics que confrontin amb l’espai autoritzat.  

 En el cas que es col·loquin para-sols, no podran superar en cap cas el perímetre que formen les taules 
i les cadires.  

 La ocupació s’haurà d’ajustar a les mides que es determinin a la llicència i no es podran exposar 
articles de cap mena  fora d’aquests límits.   

 L’horari de les ocupacions serà el mateix que el de l’activitat, de manera que quan aquesta estigui  
tancada no quedi cap element a la via pública.  

 La ocupació haurà de disposar d’una assegurança  de responsabilitat civil, o la modificació de 
l'assegurança de l'establiment justificant la cobertura dels elements exteriors de la qual se’n haurà de 
presentar el corresponent rebut pagat.  

 El titular de la llicència és responsable de mantenir l'espai públic afectat, les instal·lacions i la seva 
zona d'influència en bones condicions de neteja, salubritat, seguretat i estètica. L'Ajuntament podrà 
exigir en qualsevol moment als titulars de les llicències i concessions la instal·lació de papereres o 
contenidors.  

 El titular de la llicència té l’obligació de mantenir diàriament l’espai ocupat i el seu entorn en 
correctes condicions de neteja i serà responsable individual en cas que no es compleixi dita obligació.  

 El titular es responsabilitza totalment que els clients no facin sorolls i aldarulls a la via pública, i tindrà 
reservat el dret d’admissió. Així mateix resten prohibits els jocs de taula al carrer i la utilització de 
qualsevol tipus d’aparell de difusió de música a la via pública.  

 Les llicències concedides als establiments per a col·locar les taules i cadires en espais públics, quan 
aquests espais siguin afectats per la realització de festes culturals o populars, esdeveniments 
esportius, socials o obres a la via pública, s’hauran d’adaptar als horaris i espais que siguin necessaris 
per a la realització d’aquestes activitats, previ avís de l’Ajuntament.   

 L'autorització municipal o Targeta identificativa haurà d'estar col·locada a la porta o l'accés de 
l'establiment de manera que es pugui llegir per les dues cares. 
 

 
Qualsevol incompliment d’aquestes normes suposarà la pèrdua de  la llicència a tots els 
efectes sense prejudici de les sancions que siguin aplicables d'acord amb l'ordenança 
dels espais d'ús públic i civisme i demés normativa aplicable. 
 


