SOLICITUDE DE OCUPACIÓN DO DOMINIO PÚBLICO
LOCAL CON TERRAZAS DE HOSTELERÍA
Ordenanza xeral sobre circulación e utilización das vías públicas do Concello de Carballo
(BOP núm. 147 do 03/08/2012 e BOP núm. 136 do 18/07/2013)

Interesado
NIF/CIF

Nome e apelidos

Enderezo para os efectos de notificacións

Municipio

CP

Provincia

Teléfono

Correo electrónico
Representante
NIF/CIF

Nome e apelidos

EXPÓN:
Que desexa instalar unha terraza no seu establecemento, consonte á Ordenanza reguladora de dita ocupación.
-

NOME COMERCIAL DO ESTABLECEMENTO:
SITUACIÓN DO ESTABLECEMENTO:
REFERENCIA CATASTRAL DO LOCAL:
TITULAR DA LICENCIA DE APERTURA DO LOCAL:
SUPERFICIE QUE SE PRETENDE OCUPAR (M2):
NÚMERO DE MESAS:
NÚMERO DE CADEIRAS POR MESA:
PRAZO POLO QUE SE PRETENDE OCUPAR: Dende ………………………………………….. ata o ………………………….……….…..
INCORPORA SISTEMAS SONOROS (ALTAVOCES E MÚSICA): Sí / Non

POLO QUE SOLICITA a concesión da autorización municipal para a dita autorización, para o que declara

ter coñecemento de tódolos requisitos sinalados na Ordenanza Xeral sobre circulación e utilización das
vías públicas.
Acompáñase á presente solicitude:










Fotocopia do DNI do solicitante.
Fotocopia da licencia de apertura do establecemento.
No caso de ser persoas xurídicas, copia do poder ou escritura onde conste o apoderamento para
representación por parte do solicitante.
Xustificante do pago do tributo municipal relativo á ocupación do dominio público.
Croquis da distribución prantexada da terraza.
No caso de precisar estrutura para o soporte dunha cuberta:
o Memoria cos planos da mesma, asinado por técnico competente.
o Certificado de seguridade e solidez (asinado por técnico competente e visado polo correspondente
Colexio profesional).
Xustificación da suscrición da póliza de responsabilidade civil que inclúa a dita instalación por calquera daño
derivado da mesma.
No caso de que a ocupación sobrepase o frente do establecemento, achegará documento que acredite a
conformidade das persoas titulares dos dereitos dos locais ou fincas colindantes.

Carballo,

Asinado

de

.........................................................

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE CARBALLO

de 20

CROQUIS DA DISTRIBUCIÓN PRANTEXADA

Información básica sobre protección de datos
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 CARBALLO, con dirección en PRAZA DO CONCELLO S/N, 15100 CARBALLO (A CORUÑA); lopd@carballo.gal. O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE CARBALLO é Servizos
de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en lopd@carballo.gal. 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
cualquier momento. Para elo, CONCELLO DE CARBALLO 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@carballo.gal.

