
Terrasses establiment hoteleria: Sol·licitud ampliació per la excepcionalitat de la COVID-19

Dades de   
l'establiment 
comercial

Nom comercial Adreça de l'establiment

Activitat a què es dedica Epígraf de l'IAE

Dades de la 
persona titular
de 
l’establiment

Primer cognom Segon cognom

Nom NIF

Domicili a 
efecte de 
notificacions

Carrer / Plaça / Partida / Carretera Núm. / Km. Pis Porta

Població Província Codi postal

Telefon Fax Apartat de correus Correu electrònic

Exposo Que actualment tinc llicencia per ocupar la via pública en una terrassa, amb les següents 
característiques:

• Número de metres autoritzats: 

• Número de taules muntades: 

I, per tal de poder muntar  la terrassa, segons les normes de l’Ordre SND/399 de 9 de maig.

Sol·licito Una ampliació excepcional de la terrassa en metres, d’acord amb el croquis que 
s’adjunta.

I em COMPROMETO a desmuntar l’ampliació en el moment que finalitzen la situació de 
mesures excepcionals imposades per al control de la pandèmia de la Covid-19 i, en tot cas, en 
qualsevol moment que, per raons d’interès públic, m’ho requerisca l’Ajuntament de Benicarló.

Signatura

Datació Lloc Data

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

Ajuntament 
de Benicarló



Terrasses establiment hoteleria: Sol·licitud ampliació

Documentació 
que cal aportar

1. Un croquis detallat de l’ampliació que se sol·licita. Per a la realització del croquis, cal tindre en 
compte la següent informació:

– La sol·licitud d’ampliació és per a poder muntar només el 50% de les taules que ja 
havien estat autoritzades amb anterioritat.

– Al croquis es grafiarà a escala la ubicació exacta de la zona a ocupar, amb acotació de les
seues dimensions i de la distància a façana i a mitgeres. També s’hi indicarà l’ample de la
vorera, de la zona de protecció del pas de vianants i dels elements de delimitació, si 
escau.

– Al croquis cal indicar també la superfície total a ocupar.

2. Autorització del veïnat, en el cas que l’ampliació ocupe les façanes dels seus edificis.

Procediment 
per a 
l’autorització

Una vegada  presentada la sol·licitud, acompanyada de la seua documentació, la Policia Local de 
Benicarló la valorarà. A continuació, es passarà a dictamen de la Comissió Informativa de 
Governació, per tal de procedir o no a la seua autorització.
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