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SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA  
PER TERRASSES 2020 

  
DADES PERSONALS DEL SOL·LICITANT: 
Nom i cognoms de la persona titular 
 

DNI/NIF 

Adreça Codi postal Localitat 
 

Telèfon/s Fax Email 
 

Nom i cognoms de la persona representant DNI/NIF 
 

Adreça Codi postal Localitat 
 

 
DADES DE L’OCUPACIÓ: 
Nom de l’establiment     
 
Descripció de l’ocupació (m2), i si s’escau mesures preventiva que proposa habilitar 
 
 
Data d’inici 
 

Data de finalització 

Adreça 
 
Sol·licita instal·lar:  
Taules      Cadires               Para-sols     Paravents             Jardineres  
Tarimes    Estufes               Altres (especificar)     
Mobiliari urbà que hi ha a la zona a autoritzar:  
Arbres   Bancs               Papereres   Altres (especificar)  

 
DOCUMENTACIÓ APORTADA: 

 Còpia del DNI o NIF 
 Quan el/la signant actuï per representació: document nacional d'identitat i acreditació documental 

fefaent de la representació i qualitat en què actua. 
 Plànol de situació del local i fotografia actual de la zona o de l'espai. 
 Plànol de planta de la terrassa a escala, preferentment a 1/50, amb indicació de la superfície que es vol 

ocupar i número de mòduls tipus. En el plànol s'haurà d'assenyalar el conjunt de mobiliari urbà i els altres 
elements que poguessin haver-hi a la zona d'influència de la terrassa, com ara, mobiliari auxiliar a instal·lar. 
A més, caldrà presentar una memòria descriptiva dels materials, textures i colors que s'emprarien. I també 
s'haurà d'indicar l'amplada de façana del local i dels accessos contigus, ja siguin habitatges o garatges. 

 A banda del que s'exigeix en el punt anterior , en el cas de terrasses amb para-sols, s'haurà d'aportar 
plànol de la secció a escala de la terrassa. 

 En el cas de terrasses amb estufes, s'haurà d'aportar una memòria relativa a les característiques 
tècniques, físiques i estètiques de l'estufa, i el certificat d'homologació de l'estufa. Per últim, caldrà 
presentar el plànol de planta i de secció de la terrassa indicant la ubicació de les estufes preteses. 

 Memòria tècnica justificativa del compliment del Capítol III de l’Ordenança d’Ocupació de la Via Pública. 
 Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, i document acreditatiu del  període de 

cobertura (rebut o certificat). 
 Rebut del pagament de la taxa d’ocupació de via pública de l’anterior any. 

Es sol·licita:  
Que previs els tràmits pertinents, expedir l’autorització sol·licitada. 
 
LA ROCA DEL VALLÈS,  ……… de ……………...................  de 2020                   Signatura 

INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
Responsable del tractament Ajuntament de la Roca del Vallès 
Finalitat Gestionar, controlar i garantir la constància de l’entrada de documents 
Marc jurídic Llei 39/2015 i Reglament General de Protecció de Dades 
Destinataris No es cediran a tercers excepte obligació legal 
Drets Accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació, oposició i retirada de consentiment 

Reclamació 
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació 
davant d'una autoritat de control, si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD 
i/o la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 
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Condicions:  
 

Segons l’article 60 i següents de l’Ordenança general de convivència ciutadana i via pública de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, les activitats, els aprofitaments i les instal·lacions que 
representin un ús comú especial de la via pública estan subjectes a llicència prèvia. Concretament,  
a l’article 78 i següents es regula l’ocupació de la via pública de vetlladors i/o terrasses amb taules i 
cadires, la qual requereix de la prèvia obtenció de llicència municipal, de caràcter temporal amb 
una duració màxima d’un any. 
 
Informar que la no sol·licitud de llicència es considera segons l’Ordenança assenyalada una 
infracció greu, amb multes que van des dels 90,16.- euros fins als  150,25.- euros, sens perjudici 
que l’òrgan competent acordi així mateix, i com a mesura cautelar, la suspensió de les activitats 
que es realitzin sense llicència i la retirada dels objectes, materials, utensilis o productes amb que 
s’estigués generant o s’hagués general la infracció.  

 
Presentar aquesta sol·licitud no significa que obté l’autorització d’instal·lació de la terrassa per l’any  
2020. Caldrà esperar que es notifiqui per part de l’Administració si s’autoritza o no. 
 
Aquesta sol·licitud es basa en l’Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules, 
cadires i instal·lacions anàlogues de la Roca del Vallès, que es troba vigent des de l’1 de gener de 
2019. 
 
 
 

 
 


