Solicitude instalación ou modificación terraza

Expte. Nº:
.............../20......

Ocupación vía pública

CONCELLO DE
RIVEIRA

1º.- DATOS PERSOAIS
DNI/CIF

Nome e apelidos/Razón social

Enderezo para os efectos de notificacións
CP

Núm.

Municipio

Escaleira

Provincia

Andar

Porta

Andar

Porta

Teléfono

Correo electrónico

Representante
DNI

Nome e apelidos

Enderezo para os efectos de notificacións
CP

Núm.

Municipio

Escaleira

Provincia

Teléfono

Correo electrónico

2º.- DATOS DE LOCALIZACIÓN
DENOMINACIÓN ESTABLECEMENTO (Bar, Rte., Café...):
EMPRAZAMENTO: Praza/Rúa

Nº:

3º.- TIPO DE AUTORIZACIÓN (Ver documentación a presentar no reverso)
Nova terraza
Nº de mesas:
Ampliación terraza: M2

(Módulo Tipo: 1 mesa e 4 cadeiras de 2,00m x 1,60 m.)

Redución terraza: M2
4º.- TIPO DE OCUPACIÓN
Anual
Turística (Período: Semana Santa e do 1 de xuño ao 30 de setembro) **Para optar a ocupación turística previamente debe estar en
posesión de licenza anual.
5º.- INSTALACIÓN DE ELEMENTOS AUXILIARES
Toldos
Estufas
Mesa velador
Almacenamento mobiliario na rúa.

Outros

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE RIVEIRA, con dirección en
PRAZA DO CONCELLO, S/N, 15960 - RIVEIRA (A CORUÑA); lopd@riveira.com. O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE RIVEIRA é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos
RB, S.L. có que poderá contactar en lopd@riveira.com. Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os datos non se cederán a terceiros,
salvo por obriga legal. Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento
e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento. Para elo, CONCELLO DE RIVEIRA dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia
solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade. Pode consultar a información adicional y detallada sobre Protección de Datos
solicitándoa por correo electrónico: lopd@riveira.com.

Riveira, ............ de ............................................ de 20.......
Sinatura do solicitante/representante

SR. ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE RIVEIRA

6º.- DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA (nova instalación de terraza ou modificación dunha xa concedida)
Fotocopia da licenza de apertura do establecemento ou referencia ao seu expediente de concesión ou transmisión.
Relación dos elementos que se pretendan instalar, con indicación expresa do seu número e fotografías do lugar onde se pretende
instalar.
Plano de situación da terraza a escala 1:500, no que se reflectir a superficie a ocupar, largo de beirarrúa e, se é o caso, distancia ás
paradas de autobuses, saídas de emerxencia, pasos de vehículos, quioscos, así como os elementos de mobiliario urbano
existentes.
Plano de detalle a escala 1:100 con indicación de todos os elementos de mobiliario, así como a súa clase, número, dimensións, total
de superficie a ocupar e colocación destes consonte determina o artigo 17. Así mesmo, sinalaranse as medidas correspondentes á
fronte de fachada do establecemento e largura da beirarrúa e, se é o caso, as árbores, zonas axardinadas, mobiliario urbano
municipal existente, rexistros e arquetas dos servizos municipais e de compañías de servizos
Póliza de seguros de responsabilidade civil, sen franquía ningunha, que cubra calquera clase de risco derivado do exercicio da
actividade hostaleira realizada.
Autoliquidación da taxa correspondente.
No caso de terrazas situadas en solo de titularidade privada incluirase, ademais, como documentación específica:
Acreditación da propiedade ou título xurídico que habilite para a utilización privativa do espazo.
Autoliquidación da taxa correspondente.
Fotografías das fachadas próximas ao espazo pretendido para a situación da terraza.
Nas terrazas con pechamentos estables incluirase, ademais, como documentación específica:
Homologación dos elementos integrantes da estrutura que conforma o pechamento e do mobiliario a instalar no seu interior.
Memoria técnica detallando:
- As características das súas instalacións.
- Superficie que se vai ocupar e elementos instalados no interior do pechamento.
- Planos a escala 1:100 nos que se indiquen de forma inequívoca as dimensións, seccións, andares, alzados laterais, frontal e
posterior.
- Sistemas de ancoraxe dos elementos ao pavimento.
Certificación do técnico facultativo habilitado legalmente, acerca da suficiencia da súa estabilidade estrutural e da adecuación das
súas condicións de prevención e extinción de incendios, evacuación, estabilidade e reacción ao lume..
Documento acreditativo da constitución dunha garantía para a reposición do pavimento público ao estado anterior á instalación do
pechamento. O importe desta garantía determinarase en función do custo de reposición do espazo ocupado.
Orzamento de instalación.
Póliza de seguros de responsabilidade civil, sen franquía ningunha, que cubra calquera clase de risco derivado do exercicio da
actividade hostaleira realizada.
Contrato de mantemento e revisión dos extintores e do alumeado de emerxencia e sinalización con empresa autorizada, se é o
caso.
Nas solicitudes de renovación das autorizacións concedidas no período de funcionamento precedente que impliquen
modificacións puntuais soamente será preciso presentar a documentación que describa a modificación.
NO CASO DE SOLICITAR TOLDO

Documentación técnica, redactada por técnico competente.
Memoria descritiva da instalación que se pretende.
Plano de situación a escala 1:500 con representación da ocupación da instalación.
Planos de definición da instalación que se pretende (plantas, alzados e seccións, así como detalles de anclaxes) acotados, a escala
mínima 1:100.
Fotografía a cor do emprazamento.
Copia ou referencia da autorización ou solicitude da terraza a que servirá a instalación (en caso de petición de toldo separada da
solicitude de terraza).
Póliza de seguros de responsabilidade civil, sen franquía ningunha, que cubra calquera clase de risco derivado do exercicio da
actividade hostaleira realizada.
Copia ou xustificante de terse constituído fianza para posibles desperfectos sobre a vía pública, por valor de 600 euros.
NO CASO DE SOLICITAR ESTUFAS

Documentación técnica, redactada por técnico competente.
Características técnicas (incluíndo a enerxía que a subministra e fotografía onde se reflicta o modelo que se pretende instalar).
Certificado de homologación.
COMPROMISO CUMPRIMENTO REQUISITOS INSTALACIÓN TERRAZA (So en caso de modificación)
TEMPADA 20......
D/Dª. __________________________________________, con C.I.F. ___________________, na súa condición de titular do establecemento denominado
___________________________________________ situado na Praza/Rúa __________________________________________de Riveira. Comprométese, para a tempada
20___, ao cumprimento dos requisitos e condicións xerais e particulares que no ano 20___ lle foron esixidos para a instalación de terraza na vía pública, así como das normas
establecidas na Ordenanza Reguladora de Terrazas e Quioscos de Hostalería.
E para que así conste, asina a presente en Riveira a ______ de _______________ de 20___
Asdo.: D/Dª. __________________________________________

